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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADM. LICITATÓRIO N». 011/2022
CARTA CONVITE N». 002/2022

CONTRATO NO. 013/2022
ORGAG INTERESSADO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDÜCACÃO
OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO
DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM
SUA REDE DE ENSINO.

CONTRATADOfA^: AMANDA

BASTOS

PEREIRA

CARDOSO

ME

(ASSESSORIA BASTOS)
CNPJ: 27.898.035/0001-46

VALOR: R$ 154.877,50 (CENTO E CINQÜENTA E QUATRO MIL
OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS).

VIGÊNCIA: 60(SESSENTA) DIAS
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Chorrochó - Bahia, 01 de fevereiro de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal
Nesta

Excelentíssimo Senhor Prefeito,
Amparada legalmente na Lei Federal no. 8.666, de 21.06.1993, Lei de
Licitações e Contratos c/c com Decreto Presidencial no. 9.412/20218, solicito
o

de Vossa Excelência que se digne a autorizar a Comissão de Licitações, adotar
os devidos procedimentos para abertura do certame llcitatório para
contratação de empresa especializada na organização, administração,
coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.
Incluindo as despesas gerais como logística, Infraestrutura e divulgação
pertinentes ao evento, com custos estimados em R$ 162.059,91 (cento e
sessenta e dois mil, cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos),
conforme cotação de preços anexa.

Segue anexo:(01)Termo de Referência;(02) Cotação de Preços;

/—s

Certos do devido atendimento as disposições, renovamos nossos
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(

WL

SILAINE ADRIÀNO DO NASCIMENTO RAMOS
Gestora do Fundo Municipal de Educação
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TERMO PE REFERENCIA

Objeto:

contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e
realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação em sua rede de ensino, conforme especificações estabelecidas
neste Termo de Referência, conforme descrito abaixo:
DESCRIÇÃO

ITEM

01

Palestra magna - PROFESSOR

QUANT.

UNID.

V. ÜNIT.

02

HORA

R$ 5.383,33

V. TOTAL

R$

10.766,66

DE ALTA PERFOMANCE
"

ÕFÍCI VÃS POR ÁREA DE C0NHÉCIMÉNTO
■■

.■

■

■ ■: ■ -

.. .

Oficina para os Educadores da

Ed.

Infantil,

creche

e

pré-

escola - (Planejamento para o
02

presencial considerando os 02
anos
de
pandemia):
"Articulando

saberes

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

e

desenvolvendo competências
por meio dos campos de
experiências".

03

Oficina - Pedagógica para os
professores
do
Ciclo
de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as
aulas presenciais".

Oficina

para

Educadores

do

Ciclo Intermediário - 4° e 5°

04

ano ( 0 que fazer para
diminuir a defasagem na
alfabetização): Ler e escrever,
possibilidades em todas as
áreas para o desenvolvimento

da proeficiência.
Oficina para eos educadores

da Língua Portuguesa (5° ao
05

90

ano):

Constitutivos

"Aspectos
da

Proficiência

Leitora".
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06

07

Oficina - Matemática (6° ao
9°
ano):
"Modelagem
matemática para a construção
de
práticas
de
ensino
significativas".

Oficina para os professores
das demais áreas (Ciências da
Natureza, História, Geografia,
Inglês, Artes, Educação Física
e
Religião):
Metodologias

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

ativas para desenvolver os
comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.
''QFXGXINAS PARA AS MODAUDAOES D£ ÉN^NÕ/EQMIPÉ

Oficina
08

10

para

professores e coordenadores
da Educação Especial (Teoria e

prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na
Educação Inclusiva".
Oficina

09

Pedagógica

PRSSQ/

Pedagógica

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

12

UNIDADE

R$

685,00

R$

8.220,00

para

profesores e coordenadores da
Educação Especial (Teoria e

prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na
Educação Inclusiva".
Oficina
Pedagógica
para
professores Oficina - Educação
do Campo (Teoria e prática,
Multiseriado) - Desafios e
perspectivas das escolas do/no
campo.

Projeto
de
Vida
para
professores e coordenadores

11

dos anos finais (área de
ciências
humanas):
"0
currículo e os caminhos para
uma

aprendizagem

significativa!"
Projeto
Vida?:
responsabilidade

de
e

cidadania".

Oficina para o pessoal de apoio
(Perspectiva
pandemia):
12

"Processos

de

humanizado:

Transformar

espaço

escolar

trabalho

é

o

um

compromisso
de
todos".
(Perspetiva pandemia).
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Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
Municipais
de
Chorrochó:
13

"Elaboração

do Plano de
Gestão Escolar Anual - PGEA):

16

UNIDADE

R$

651,67

R$

10.426,72

Dimensão de Gestão Escolar e

suas Competências".
:
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Máscara tipo 3D confeccionada
com
14

tecido

percal

azul

marinho, elástico na cor preta,

430

UNIDADE

R$

10,50

R$

4.515,00

215

UNIDADE

R$

18,79

R$

4.039,85

215

UNIDADE

R$

44,56

R$

9.580,40

215

UNIDADE

R$

44,63

R$

9.595,45

215

UNIDADE

R$

8,55

R$

1.838,25

pintura em silk screen, costura

com linha de algodão.
Estojo: medidas, 22x08x06,
bolsa em nylon 600, seguindo
normas

da

abnt

nbr

10591:2008 com gramatura x
= 347,98 g/m2 com cv =
I,84%, (apresentar
laudo
acreditado
no
INMETRO)
acabamento
15

interno

na

costura. Fechamento em zíper
n° 06 seguindo normas da
ABNT NBR 13538; 1995 com

análise
quantitativa
GRAMATURA 211,20 gm CV
II,94% com densidade de fios
do ziper, TRAMA 42,72 CV
3,13%
(apresentar
laudo
acreditado no INMETRO) com
pingente tipo chick.
Garrafa em material inox com

16

tampa
roscavel,
capacidade de 750

com
ml e

pintura e sik com uma cor só,
arte a ser
prefeitura.

fornecida

pela

Camisas em malha de algodão
30.1 penteada, modelo raglan.
17

Tamanho p,m,g, gg e xg.
Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela
secretaria.

Pintura

frente

e

cósta policromiâ.
Borrifador de álcool de bolsa
18

de lOOmI
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Caderno pedagógico tamanho
A5 em capa dura com
capacidade de 100 folhas sedo
19

as quatro primeiras coloridas

com dados a serem passados
pela prefeitura e o miolo em
um único padrão em uma cor
só preto.

215

UNIDADE

R$

46,94

R$

10.092,10

215

UNIDADE

R$

83,74

R$

18.004,10

01

UNIDADE

R$

530,00

R$

530,00

01

UNIDADE

R$

92,67

R$

92,67

01

UNIDADE

R$

875,00

R$

875,00

Mochila Encoge em material

mescla sintético, tamanho (LA-E) 31x42x08 Crn; Com zípér
reforçado; com frizo na frente
e nas costas; com divisória em
tnt 34 cm; com dois bolsos

20

sobrepostos frontalmente ao
corpo, sendo um no tamanho(
L-A-E-) 31X30X05 cm com
frizo e vivo reforçado e o outro
medindo ( L-A)31x22 cm;,
com estampa da logomarca do
município em sublimação;
duas aiças de mão em fita
polipropileno 26x03;duas aiças
de costas tamanho 36x08 com

espuma
pac 4
acabamento
em

mm
e
cadarço,

reguladores de aiças presos às
extremidades;
duas
fitas/cadarço
100%
polipropileno 3,0 cm largura ;
alça de ombro em fita 100%
polipropileno com regulador de
1,4 m; a bolsa contem 03
cursores do tipo chique, e
acabamento de tnt na costura.

21

Painel em Lona vinílica 380g,
com
impressão
digital,
medindo 2,00mxl,50m, com
ilhós

Confecção de
impressão
22

Banner, com
digitai,

medindol.20m X 80cm, com
acabamento

em

bastões

de

madeira, ponteira de PVC e
cordões

23

Aluguei de estrutura metaion
galvanizado para suporte da
lona

.{Í3
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Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

PREFEITURA DE CHORROCHO

01

UNIDADE

R$

742,00

R$

742,00

01

UNIDADE

R$

530,00

R$

530,00

Confecção Banner de Boas
Vindas com impressão digital,
25

medindo 2m x l.SOm, com
acabamento em

bastões de

madeira, e ponteira de PVC e
cordões.
. ..

ALINENTAÇAO/ ÕRNÀMfNtACiAÔ/ 1
26

Alimentação
(Café
da
manhã/Aimoço/Lanche) - 215

■

■

—

■

^

215

UNIDADE

R$

81,17

R$

17.451,55

pessoas
27

Aluguel do Espaço

02

DIAS

R$

275,00

R$

550,00

28

Aluguel de pratos, talheres,
suqueiras, travessas.

02

DIAS

R$

655,00

R$

1.310,00

02

DIAS

R$ 2.570,00

R$

5.140,00

29

Ornamentação p/ 2 dias de
evento

VALOR TOTAL

R$ 162.059,91

Justificativa:

A Jornada Pedagógica do Município de Chorrochó contempla os profissionais da educação, das
etapas da Educação Infantil, (creche e pré-escola) Ensino Fundamental: Anos iniciais e finais e
as modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação do Campo.

Com o objetivo de redimensionar os trabalhos educacionais administrativos e pedagógicos das
unidades escolares, a Secretaria Municipal de Educação a cada início de ano letivo se programa
para organizar a sua Jornada Pedagógica possibilitando momentos de reflexões e
discussão de temáticas relacionadas ao contexto escolar, na busca de desenvolver uma prática
pedagógica que atenda as reais necessidades e anseios da comunidade.
Por se tratar de um evento de suma importância e que envolve recursos humanos e
financeiros faz-se necessário a contratação de empresa especializa que além de organizar toda
a programação também será a responsável pelos especialistas que irão discutir os temas
previamente selecionados e de total relevância para todos os envolvidos.
Para a edição 2022 deverá ser contratada uma empresa para realização da Jornada
Pedagógica, onde discutirá a temática: "Acolher, educar e incluir no retorno escolar presencial:
o que fazer para garantir o direito a aprendizagem?" com monitoramento, avaliação e
proposição de políticas, voltadas para educação municipal em consonância com o Plano
Nacional de Educação, com uma pré-jornada nos dias 22 e 23 de fevereiro do corrente ano, e
jornada propriamente dita nos dias 03 e 04 de março do ano em curso, objetivando discutir e
eleger prioridades para a Educação do nosso município, bem como, assegurar a articulação
entre as entidades setoriais e sociedade civil no cumprimento das ações municipais em todos
os segmentos educacionais.

PÚBLICO ALVO: Profissionais da Educação e Sociedade Civil Organizada.
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OBJETIVO GERAL: Discutir e eleger prioridades para a Educação do nosso município, bem
como, assegurar a articulação entre as entidades setoriais e sociedade civil no cumprimento
das ações municipais em todos os segmentos educacionais.

PROFISSIONAIS: Professores (Especialistas, Mestres ou Doutores) para realizar palestras e
formadores para realização das oficinas.
CUSTO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
Espaço do evento: CRC-Clube, sob responsabilidade da empresa contratada.

Ornamentação do espaço para o evento: sob responsabilidade da empresa contratada.
Montagem de equipamentos de som: sob responsabilidade da empresa contratada.

Assessoria técnica e pedagógica
responsabilidade da empresa contratada.

para

acompanhamento

do

evento:

sob

Lanches e almoço: sob responsabilidade da empresa contratada.
Hospedagem + alimentação para todos os participantes: sob responsabilidade da
empresa contratada.
Translado dos Palestrantes e formadores: sob responsabilidade da empresa.

TERMO DE REFERÊNCIA - DETALHAMENTO TÉCNICO
A Jornada Pedagógica do Município de Chorrochó abrange a Educação Infantil, (creches e préescolas) Ensino Fundamental séries iniciais e séries finais. Educação de Jovens e Adultos,
Educação do Campo, Professores da Sala de Recursos Multifuncionais e demais profissionais da

educação (serviços gerais, porteiro, merendeira, agente de secretaria, fiscal de pátio,
bibliotecária etc.).
PALESTRAS

1.

''PROFESSOR DE ALTA PERFORMANCE" (02H) -

Público-alvo: Todos os profissionais de Educação (Professores, Coordenadores, Gestores, e
Profissionais de educação).

Carga-Horária - 02 horas

Qual a profissão que forma todas as outras? Sem dúvida alguma a do professor. E não
é Incrível como este profissional é muito reconhecido em alguns países e tão pouco
valorizado no Brasil? Já parou para pensar a importância gigantesca dos professores
na vida das pessoas?

Como pode um país se desenvolver verdadeiramente sem antes passar por uma

transformação na educação? E o principal ator, o protagonista, é o professor, aquele
que faz a coisa acontecer lá na ponta, na escola, com os alunos e toda a comunidade
escolar.

Portanto, este profissional deve ser valorizado não apenas no discurso, mas de fato
com uma formação continuada de qualidade, apoio e reconhecimento perene da
liderança, bem como uma remuneração que espelhe o papel significativo na vida dos
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alunos. Para tanto, a palestra deve despertar nos professores o seu verdadeiro papel
no processo de cumprimento de sua missão através de um momento de reflexão
quanto a contribuição como cidadão e como agente de mudança na escola.

OFICINAS:
ITENS:

2. Oficinas Pedagógicas para as Equipes Gestoras das Escolas Municipais de
Chorrochó: "Elaboração do Plano de Gestão Escolar Anual- (PGEA): Dimensão da
Gestão Escolar e suas Competências'"!

Púbiico-alvo: Coordenadores, Gestores.
Carga-horária - 16H
O Plano de Gestão Escolar é um documento onde são registradas todas as ações da escola.
Nele constam várias informações,como a formação da equipe escolar, horários de funcionamento da
entidade, os recursos materiais e físicos do lugar, uma súmula do PPP, as temáticas que serão
trabalhadas e todas as ações e eventos que serâo desenvolvidos na escola durante o ano letivo. O
plano de gestão escolar auxilia a organização da escola ou curso. Isso porque estabelece uma
rota e cada uma das ações para que sua instituição chegue aos objetivos, laborar, aprovar e
executar um plano administrativo para o bom andamento da escola não é uma tarefa fácil, mas é
extremamente necessária e precisa da interação de todos da comunidade escolar: funcionários,
gestores, professores, pais de alunos e alunos. As oficinas a serem realizadas, devem apresentar
uma proposta de construção do Plano de Gestão, fortalecendo os laços entre todos da comunidade
escolar, em um trabalho dialógico que aprimore a cada dia o desenvolvimento de uma educação de
qualidade.

3. Oficina Pedagógica para professores e coordenadores da Educação
Especial (Teoria e prática): "A Empatia como parte da avaliação na Educação
Inclusiva!

Púbiico-alvo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária: 4 horas
A Oficina Pedagógica serve de referência na formação de professores para a materialização do
Referencial Curricular Municipal e organização do trabalho pedagógico, colocando em prática a
Base Nacional Comum Curricular -BNCC, o Referencial Curricular Municipal (RCM), bem como o
Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garantir a todos os profissionais da

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino e a meta 04 que trata dos serviços
especializados para a educação inclusiva. A oficina deve ser composta por diferentes ações que
compõem a pauta com uma seqüência de atividades recomendadas para que o professor
formador trabalhe com foco nas principais inovações que a BNCC e o RCM trazem para essa
modalidade de ensino. As atividades serão constituídas por Metodologias Ativas dentro das
necessidades da Educação Especial, colocando na prática do professor as Tecnologias da
Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a Avaliação da Aprendizagem por meio de

práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica que facilitam a compreensão e prática do
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professor. Além disso, aborda as premissas de qualidade na formação docente e diferentes
estratégias metodológicas importantes para o desenvolvimento de habilidades e competências.
4. Oficina Pedagógica para professores e coordenadores da Educação de Jovens,
Adultos e Idosos: A Educação de Jovens e Adultos: Limites, tensionalidades e
possibilidades

Público-alvo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária: 4 horas
A Oficina pedagógica para os educadores da Educação de Jovens, adultos e Idosos- EJAI serve
de referência para a formação de professores para a elaboração do Referencial Curricular
Municipal da EJAI, bem como a organização do trabalho pedagógico, colocando em prática a
Base Nacional Comum Curricular -BNCC e o Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta
16 que garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino. A proposta é apresentar as principais características das unidades temáticas e explorar
a organização e as novidades apresentadas na BNCC com foco na elaboração. Estes temas
serão explorados por meio de métodos ativos, com foco na investigação, que é a essência para
desenvolver as competências e habilidades de cada área e promover a construção coletiva da
proposta curricular da modalidade. O objetivo desse trabalho será o de conhecer a importância
de metodologias inovadoras na EJAI e a necessidade de trabalhar com a inclusão digital de
forma a engajar e motivar os sujeitos dessa modalidade, valorizando suas diferentes
habilidades, possibilitando principalmente uma aprendizagem mais significativa tendo em vista
a sua participação como cidadãos no contexto em que vivem. Na Oficina os professores devem
ser convidados a vivenciarem e refletirem sobre o ensino e aprendizagem em um contexto
próprio, auxiliando-os com dicas para a elaboração de um Plano de Ensino centrado na

modalidade em questão. O percurso formativo deverá buscar e criar condições para os
participantes expressarem seu conhecimento e (re)pensar a sua prática pedagógica a partir de
reflexões sobre o que foi desenvolvido, relacionando com as competências gerais e específicas.
Devem também mover os professores a um estado de abertura e atenção ao modo de pensar
nessa modalidade de ensino, propondo uma atitude investigativa para suas criações
pedagógicas dentro do seu contexto social e escolar. O desenvolvimento metodológico deve
se dar a partir das Metodologias Ativas dentro de cada campo de atuação. Tecnologias da
Educação, a prática do currículo e a Avaliação da Aprendizagem por meio de práticas
inovadoras como a Aprendizagem Dialógica que facilitam a compreensão e prática do
professor. A verdadeira materialização do currículo se faz de forma coletiva e colaborativa
entre Formadores e Professores, por meios das propostas apresentadas.
5. Formação Continuada para professores Oficina - Educação do Campo (Teoria e
prática, Multisseriado) - Desafios e perspectivas das escolas do/no campo

Público-alvo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária - 4 horas
A oficina pedagógica para os educadores que atuam em escolas do campo traz abordagens
teóricas e reflexivas em suas diversas esferas, promovendo a formação teórica e prática sobre
aspectos relativos a essa temática, tendo como objetivo a formação continuada dos
profissionais para a atuar nas áreas de educação, desenvolvendo ações que respeitem toda a
diversidade encontrada no campo. Tendo em vista, que o educador do campo deve ser aquele
que contribui com o processo de desenvolvimento para uma aprendizagem de qualidade,
construindo conhecimentos a partir da realidade vivida por eles e seus educandos. Assim,
tendo em consideração que educar é um ato político, a formação está pautada para a
■ r.-.:-
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valorização da diversidade e condição humana, algo que será construído e debatido entre os
educadores do campo de forma a garantir que na proposta pedagógica das escolas do campo ,
esteja incluída a cultura, as sabedorias populares e o trato com a terra, os princípios da
agroecologia, o trabalho como princípio educativo, a identidade campesina e a reforma agrária,
por meio de um pensar local e global, buscando a valorização do sujeito do campo. De outro
modo, um trabalho que resgate o vínculo efetivo entre formação humana e produção material
da existência, como defendem os estudiosos da educação do campo. Estes temas serão
explorados por meio de métodos ativos, com foco na dialogicidade, que é a essência para
desenvolver os saberes de cada área e promover a construção coletiva da proposta curricular
da modalidade. O percurso formativo deverá buscar e criar condições para os participantes
expressarem seu conhecimento e (re)pensar a sua prática pedagógica a partir de reflexões
sobre o que foi desenvolvido, relacionando com os marcos normativos que regulamentam a
educação do campo. Assim, nossos esforços serão para garantir aos educadores do campo o
acesso necessário aos meios e formas de construção/apreensão do conhecimento da
modalidade, através de uma proposta educacional que suplante os desafios que permeiam o
campo brasileiro e que fortaleça o projeto de educação e de campo. O desenvolvimento

metodológico deve-se dar a partir das Metodologias Ativas, Tecnologias da Educação,
discussões sobre a concepção de currículo para as escolas do campo e a Avaliação da
Aprendizagem. A verdadeira materialização do currículo se faz de forma coletiva e colaborativa
entre Formadores e Professores, por meios das propostas apresentadas e que serão
materializadas apresentando como produto a elaboração de uma proposta pedagógica para a
educação do campo.

6. Oficina Projeto de Vida para professores e coordenadores dos anos
finais (área de ciências humanas): "O currículo e os caminhos para uma
aprendizagem significativa!" Projeto de Vida: responsabilidade e cidadania"

Público-alvo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária - 4 horas
O Projeto de Vida é um processo de autoconhecimento, identificação dos desejos,
desenvolvimento das potencialidades e revisão pelos valores dos alunos. O objetivo
dessa oficina pedagógica deve ser o de oferecer ao professor subsídios para
possibilitar que seus alunos , no processo escolar, tracem um planejamento para
atingir seus objetivos nos estudos, estabelecendo roteiros e metas, sendo constituída
uma base sólida de valores e conhecimentos que o conduzam a continuidade dos seus
estudos, para que descubram a necessidade de projetar seus sonhos e desejos em

forma de ações e vivenciarem a experiência de construção com o apoio dos
professores, da equipe escolar e da família. O percurso formativo deve servir de
referência na formação de professores para a materialização do Referencial Curricular
Municipal e organização do trabalho pedagógico, colocando em prática a Base
Nacional Comum Curricular -BNCC, o Referencial Curricular Municipal (RCM), bem
como o Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garantir a todos os
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
A Oficina Pedagógica do Projeto de Vida, deve ter como intuito apresentar recursos
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pedagógicos adaptados que viabilizem a efetivação do ensino e aprendizagem para
que o Projeto de vida contribua para o desenvolvimento dos meninos e meninas da
rede de ensino. Explorando a organização e as novidades apresentadas na BNCC e
DCRB. Para o trabalho com projeto de vida, deve ser baseado no DCRB o tema

formativo a ser desenvolvido: O Projeto de Vida é o Eixo central do programa Ensino
Integral; O Projeto de Vida envolve todos os aspectos da formação do estudante; O
Projeto de Vida é um estímulo aqueles que nem ousam sonhar; O sucesso da
elaboração do Projeto de Vida depende do desejo pessoal e da orientação e apoio dos
educadores e família. Os temas a serem apresentados devem ser explorados por meio
de métodos ativos, como foco na investigação, que é a essência para desenvolver as
competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento do ser, promovendo
^

junto ao corpo docente a construção coletiva da matérialização da proposta curricular
do Projeto de Vida. O desenvolvimento metodológico deverá se dar a partir das
Metodologias Ativas, Tecnologias da Educação, a prática do currículo dentro do Ensino
e a Avaliação da Aprendizagem por meio de práticas inovadoras como a
Aprendizagem Dialógica que facilitam a compreensão e prática do professor. A
verdadeira materialização do currículo se faz de forma coletiva e colaborativa entre
Formadores e Professores, por meios das propostas apresentadas.
7. Oficina - Pessoai de apoio (Perspectiva pandemia): "Processos de trabalho
humanizado: Transformar o espaço escolar é um compromisso de todos".

Público-alvo: Pessoal de Apoio das Escolas Municipais

CARGA-HORÁRIA- 16 horas divididas em 3 grupos
O Mapeamento de Competências consiste na pesquisa e definição de quais conhecimentos,
habilidades e atitudes são necessários para cada função ou cargo, assim como a importância
deles para o serviço púbiico de qualidade. Este potencial precisa ser estimulado e aplicado nas
relações pessoais que estão diretamente ligadas as atividades de cada profissional.

9. Oficina para os Educadores da Ed. Infantil, creche e pré-escola (Planejamento para o presencial considerando os 02 anos de pandemia):
"Articulando saberes e desenvolvendo competências por meio dos campos de
experiência".
Público -Alvo - Educadores da Educação Infantil
Carga-Horária- 8 horas

A Oficina Pedagógica deverá servir de referência para a formação de professores na
materialização do Referencial Curricular Municipal e Estadual e na organização do trabalho
pedagógico, colocando em prática a Base Nacional Comum Curricular -BNCC, bem como o
Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garante a todos os profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. A Oficina Pedagógica deverá engajar os
professores na compreensão dos valores, princípios e conceitos que fundamentam a proposta
da Base Nacional Comum Curricular, bem como do Referencial Curricular municipal dentro da
mm
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perspectiva da Aprendizagem Dialógica, para a etapa da Educação Infantil, ao mesmo tempo
em que cria condições para reflexões sobre como a sua abordagem curricular apoia os
professores na realização de um planejamento curricular centrado nas crianças e na
organização de um cotidiano que garanta seus direitos e aprendizagens. As estratégias
formativas sugeridas envolvem os professores como sujeitos autônomos e protagonistas de
suas práticas profissionais por meio de diferentes contextos para que, nesse movimento,
ressignifiquem os saberes sobre como as crianças aprendem e quais as melhores estratégias
para apoiar suas aprendizagens a partir de um profundo respeito aos seus direitos. O

desenvolvimento metodológico deverá se dar a partir das Metodologias Ativas dentro dos 5
campos de experiências. Tecnologias da Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a
Avaliação e da Aprendizagem por meio de práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica
que facilitam a compreensão e prática do professor. A verdadeira materialização do currículo
se faz de forma coletiva e colaborativa entre Formadores e Professores, por meios das
propostas apresentadas.

10. Oficina Pedagógica para os professores do Ciclo de Alfabetizaçâo
ao 3^ ano
(Leitura e escrita): ^Xompreendendo a aprendizagem inicial da língua escrita para
recuperar aprendizagens no retorno as aulas presenciais".
Púbiico-alvo - Educadores do Ciclo de alfabetizaçâo (1° ao 3° ano)
Carga-Horária - 8 horas
A Oficina Pedagógica deverá servir de referência para a formação de professores na
materialização do Referencial Curricular Municipal e Estadual e na organização do trabalho
pedagógico, colocando em prática a Base Nacional Comum Curricular -BNCC, bem como o
Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garante a todos os profissionais da

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. A oficina deverá ser composta por
ações que compõem a pauta com atividades diversificadas e com uma seqüência de atividades

^

recomendadas para que os formadores trabalhem com foco nas principais inovações que a
BNCC traz para o Ciclo de Alfabetizaçâo. A pauta deverá ser constituída por Metodologias
Ativas dentro de cada campo de atuação, colocando na prática do professor as Tecnologias da
Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a Avaliação da Aprendizagem por meio de

práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica que facilitam a compreensão e prática do
professor. Além disso, deverá abordar as premissas de qualidade na formação docente e
diferentes estratégias metodológicas importantes para o desenvolvimento de habilidades e
competências. Os Primeiros Passos da Oficina do Ciclo do Ciclo de Alfabetizaçâo 1° e 2° anos,
deverá engajar os professores na compreensão dos valores, princípios e conceitos que
fundamentam a proposta da Base Nacional Comum Curricular, bem como do Referencial
Curricular municipal dentro da perspectiva da Aprendizagem Dialógica, para o Ciclo de
Alfabetizaçâo 1° ao 3° anos, ao mesmo tempo em que cria condições para reflexões sobre
como a sua abordagem curricular apoia os professores na realização de um planejamento
curricular centrado nas crianças e na organização de um cotidiano que garanta seus direitos e
aprendizagens. As estratégias formativas sugeridas devem envolver os professores como
sujeitos autônomos e protagonistas de suas práticas profissionais por meio de diferentes
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contextos para que, nesse movimento, ressignifiquem os saberes sobre como as crianças

aprendem e quais as melhores estratégias para apoiar suas aprendizagens a partir de um
profundo respeito aos seus direitos.

11. Oficina para Educadores do Ciclo Intermediário- 4^ e 5° ano(O que fazer
para diminuir a defasagem na alfabetização): Ler e escrever, possibilidades
em todas as áreas para o desenvolvimento da proficiência
Público-alvo - Educadores do Ciclo (4° e 5° ano)
Carga-Horária - 8 horas

A Oficina Pedagógica do Ciclo Intermediário (4° ao 5° ano), deverá engajar os professores na
compreensão dos valores, princípios e conceitos que fundamentam a proposta da Base
Nacional Comum Curricular, bem como do Referencial Curricular municipal dentro da

perspectiva da Aprendizagem Dialógica, para a Ciclo Intermediário (4° ao 5° ano), ao mesmo
tempo em que se deve criar condições para reflexões sobre como a sua abordagem curricular
apoia os professores na realização de um planejamento curricular centrado nas crianças e na
organização de um cotidiano que garanta seus direitos e aprendizagens. As estratégias
formativas a serem sugeridas, devem envolver os professores como sujeitos autônomos e
protagonistas de suas práticas profissionais por meio de diferentes contextos para que, nesse
movimento, ressignifiquem os saberes sobre como as crianças aprendem e quais as melhores
estratégias para apoiar suas aprendizagens a partir de um profundo respeito aos seus direitos.
O desenvolvimento metodológico se dará a partir das Metodologias Ativas dentro de cada
campo de atuação. Tecnologias da Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a

Avaliação da Aprendizagem por meio de práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica
que facilitem a compreensão e prática do professor. A verdadeira materialização do currículo
se faz de forma coletiva e colaborativa entre Formadores e Professores, por meios das
propostas apresentadas.

12. Oficina para os educadores de Língua Portuguesa (6** ao 9° ano): "'Aspectos
Constitutivos da Proficiência Leitora".

Público-alvo - Educadores de Língua Portuguesa do 6° ao 9° ano
Carga-Horária - 8 horas

A Oficina de Língua Portuguesa deve oportunizar a formação de professores e apoiar
estratégias para o desenvolvimento e qualificação de práticas educativas que concretizem a
proposta pedagógica do Referencial Curricular Municipal (RCM), o qual evidencia a Base
Nacional comum Curricular- BNCC, organizando o trabalho pedagógico a partir de tempos e
espaços que consideram a ação, o monitoramento e a avaliação das práticas educativas,
potencializando o ensino da leitura e escrita, promovendo a melhoria da qualidade de
educação deste município. A oferta de oficina pedagógica também deve ter a responsabilidade
de cumprir com a meta 16 do Plano Municipal de Educação que garante este processo a todos
os profissionais da educação básica em sua área de atuação, considerando as necessidades e
demandas da rede de ensino. A Oficina deverá ser composta por diferentes ações que atendam
às necessidades de aprendizagens dos professores de Língua Portuguesa desta rede de ensino,
obedecendo uma progressão das aprendizagens docentes e consequentemente discentes e
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trabalhando com foco nas habilidades e competências preconizadas pela BNCC. A pauta será

constituída para a mediação do trabalho com metodologias ativas, embasadas nos princípios
da aprendizagem dialógica, evidenciando o trabalho com e a avaliação da aprendizagem, na
perspectiva da formação docente para a formação do sujeito integral e protagonismo
estudantil. O componente curricular de Língua Portuguesa tem como premissa a construção da
linguagem para a efetivação da comunicação e a significação do mundo para o sujeito que nele
está inserido. Portanto, a construção da linguagem revela-se num processo dinâmico e
cotidiano de significação do mundo e do próprio homem. Nessa perspectiva de atualização dos
diferentes modos de comunicação e constante significação do mundo, esta oferta de ação
formativa para este componente curricular enfatiza os campos de atuação, práticas de
Linguagens e objetos de conhecimento propostos pela BNCC na intenção da formação do
sujeito integral, como protagonista da sua própria formação. O desenvolvimento do processo
formativo se dará a partir das metodologias ativas dentro dos campos de atuação, o estudo e
trabalho com gêneros textuais, a inserção dos princípios da aprendizagem dialógica,
oportunizando o uso das tecnologias da educação e qualificação do ensino remoto, bem como
a compreensão sobre a avaliação da aprendizagem, como reguladora das práticas educativas e
índutora da melhoria da qualidade do ensino.

13. Oficina de Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao
ano); "Modelagem matemática para a construção de práticas de ensino
significativas".
Público-alvo - Educadores de Matemática do 6° ao 9° ano

Carga-Horária - 8 horas

A Oficina Pedagógica de Matemática assim como as demais, deve servir de referência para a
formação de professores para a materialização do Referencial Curricular Municipal e
organização do trabalho pedagógico. Deve-se colocar em prática o Plano Municipal de
Educação (PME) em sua meta 16 que garantir a todos os profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino. Cada ação formativa deverá compor estratégias
para uma pauta com seqüência de atividades recomendadas para que os formadores

trabalhem com foco nas principais inovações que a BNCC traz para Área de Matemática. Os
Primeiros Passos do Percurso Formativo da oficina de Matemática, o letramento matemático é
problematizado e discutido de forma transversal, por meio da resolução de situações problema

que podem ser propostas para os estudantes. Deverá se e tratado também novos temas
trazidos pela Base Nacional Comum Curricular como a álgebra nos anos iniciais, a geometria
das transformações nos anos finais e a realização da pesquisa estatística em todas as etapas.
O trabalho deve ser desenvolvido por meio de metodologias ativas que engajam o professor na

resolução de atividades desafiadoras e o levam a refletir sobre suas práticas, propiciando a
ressignificação de seus saberes e concepções. O trabalho será constituído por Metodologias
Ativas dentro de cada campo de atuação, colocando na prática do professor as Tecnologias da
Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e Avaliação da Aprendizagem por meio de
práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica e a modelagem matemática que facilitam
a compreensão e prática do professor. Além disso, deverá abordar as premissas de qualidade
na formação docente e diferentes estratégias metodológicas importantes para o
desenvolvimento de habilidades e competências.
14. Oficina para os professores das demais áreas (Ciências da Natureza, História,
Geografia, ingiês. Artes, Educação Física e Religião): Metodologias ativas para
desenvolver os comportamentos de estudo e a autonomia investigativa.
Público -alvo- Professores do 6° ao 9° ano

Carga-Horária- 08 horas
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A construção dos saberes históricos, sociais, científicos e do desenvolvimento das diversas
linguagens perpassa pela mobilização de determinados conjuntos de competências e
habilidades comuns a essas áreas ou específicas a cada área de conhecimento. São esses
procedimentos, atitudes, comportamentos e processos cognitivos que garantem a manutenção
dos saberes existentes e a construção de saberes novos, emergentes das necessidades de uma

sociedade que a cada revolução tecnológica se organiza e produz de forma peculiar às
características da época. Com isso, todos os saberes historicamente constituídos até aqui,
apesar de sólidos não devem ser considerados como obsoletos, pois podem ser transformados,
modificados ou substituídos, mediante a evolução da sociedade. Nesse contexto, onde saberes
se transformam, e onde a informação encontra-se disponível de forma vasta e simples, para
que um sujeito possa por meio desses conhecimentos exercer sua plena cidadania e participar

ativamente das transformações mobilizadas pelo próprio trabalho humano, precisa não só
portar um repertório de conceitos e idéias, mas saber mobilizar em diversos graus de
complexidade e apropriação as competências e habilidades relacionadas a construção e
compreensão dos conceitos pertencentes as diversas áreas de conhecimento. Desse modo,
esse sujeito torna-se atuante no processo humano de se apropriar, refletir sobre/ colocar em

prática e transformar conhecimentos já estabelecidos. Visto que a abordagem teóricoexpositiva, historicamente abundante em ambientes escolares, não propicia o desenvolvimento

de competências e habilidades, e que esta mesma abordagem está enraizada na formação do
professor, faz-se necessário promover este espaço de discussão, reflexão e tematização da
prática, para que estes professores possam se apropriar de novos modos de ensinar e
aprender, que possibilitem colocar o aluno no centro da ação, sendo protagonista do seu
processo de aprendizagem e festando focado no desenvolvimento de habilidades que estão

para além do currículo escolar. Assim, as metodologias ativas despontam como possibilidades
metodológicas para corresponder as necessidades de um novo tempo, sobretudo àquelas
metodologias associadas ao processo de estudo, o qual é uma das capacidades estruturantes
das ciências envolvidas nessa oficina. Nessa oficina pretende-se que os professores reflitam
sobre a importância da abordagem ativa em sala de aula, identifiquem quais os seus benefícios
e possibilidades de planejamento a partir dela e possam conhecer as principais metodologias
ativas associadas ao processo do estudar.

15. Coordenação Pedagógica do Evento
Realizar o planejamento e a realização de todas as atividades pedagógicas como oficina e
palestra.

MATERIAIS PARA KIT PEDAGÓGICO:

Máscara tipo 3D em tecido.
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Estojo: medidas, 22x08x06, bolsa em nylon 600.

Garrafa em material Inox com tampa roscavel, com capacidade de 750 ml e pintura e
sik com uma cor só, arte a ser fornecida pela prefeitura.

Camisas em malha de algodão 30.1 penteada, modelo raglan. Tamanho p,m,g, gg e
xg. Personalização: variação conforme solicitado pela secretaria. Pintura frente e costa
policromia.

Borrifador de álcool de bolsa de lOOmI.
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Agenda tamanho A5 em capa dura com capacidade de 100 folhas sedo as quatro
primeiras coloridas com dados a serem passados pela prefeitura e o miolo em um
único padrão em uma cor só preto.
í-
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Mochila Encoge em material mescla sintético, tamanho (L-A-E) 31x42x08 cm; Com
zíper reforçado; com frizo na frente e nas costas; com divisória em tnt 34 cm; com
dois bolsos sobrepostos frontalmente ao corpo, sendo um no tamanho ( L-A-E-)
31X30X05 cm com frizo e vivo reforçado e o outro medindo ( L-A)31x22 cm;, com
estampa da logomarca do município em sublimação; duas alças de mão em fita
polipropileno 25x03;duas alças de costas tamanho 36x08 com espuma pac 4 mm e

acabamento em cadarço, reguladores de alças presos às extremidades; duas
fitas/cadarço 100% polipropileno 3,0 cm largura ; alça de ombro em fita 100%
polipropileno com regulador de 1,4 m; a bolsa contem 03 cursores do tipo chique, e
acabamento de tnt na costura.

Estimativas de custos:

O valor global estimado para a contratação é R$ 162.059,91 (cento e sessenta e
dois mil, cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos).
Prazo de contratação:

O futuro contrato terá vigência de até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
assinatura, podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da
vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal no. 8.666/93 e
alterações posteriores.
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Do pagamento:

O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao
fornecimento, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da
Prefeitura. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria

de Finanças, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária
para que seja efetuado o pagamento.

Da dotação orçamentária:

Órgão: 05 Sec. Municipal de Educação e Cultura
Projeto Atividade: 2404 Manutenção do Ensino Fundamental
^

Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 01/04/19

Das Disposições Gerais

Este Termo de Referência apresenta toda a dinâmica que será desenvolvida ao longo
da execução da Jornada Pedagógica, edição 2022 do município de Chorrochó-BA,
realizada através da Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Prefeitura
Municipal. Sendo este evento de suma relevância para início do ano letivo,
realizaremos um encontro pedagógico presencial, com a realização de palestras e
oficinas, seguindo toda a programação previamente elaborada para que sejam
alcançados os objetivos propostos.
A Jornada pedagógica é importante para as ações de planejamento e de avaliação das
práticas pedagógicas no êxito do processo educacional, sem o qual podem surgir
barreiras ao objetivo final que é o sucesso dos educandos da rede municipal de ensino.
Portanto se torna imprescindível a realização destes momento com a participação de
todos os profissionais da educação, que terão a oportunidade de questionar, sugerir e
intervir de maneira positiva nas tomadas de decisões das escolas onde trabalham em
prol de uma educação de qualidade no município.

Chorrochó-BA, 01 de fevereiro de 2022.

Silaine Adriano do Nascimento Ramos

Secretária Municipal de Educação
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COTAÇÃO DE PREGOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ-BA.
SOLICITO COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E

REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, PARA ATENDER ÃS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUA REDE DE ENSINO.
DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT.

UNID.

02

HORA

V. UNIT.

V. TOTAL

PÁLE!

Palestra
01

magna

PROFESSOR

DE

ALTA

iú-CloO, oo

PERFOMANCE

Oficina para os Educadores
da Ed. Infantil, creche e préescoia - (Planejamento para
0 presenciai considerando os
02

02

anos

"Articulando

03

de

pandemia):
saberes

;s.
o

08

UNIDADE
8

e

desenvolvendo competências
por meio dos campos de
experiências".
Oficina Pedagógica para
os professores do Ciclo de
Aifabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as

08

ot)

6-.2MO ,00

00

6- <5^0(00

Oo

G-

UNIDADE

aulas presenciais".

Oficina para Educadores do
Ciclo Intermediário - 4° e 5°

04

ano (0 que fazer para
diminuir a defasagem na
aifabetização):
Ler
e
escrever, possibilidades em
todas as áreas para o
desenvolvimento

05

08

UNIDADE

da

proeficiência.
Oficina para eos educadores
da Língua Portuguesa (5° ao
9°
ano):
"Aspectos

^

08

oo

UNIDADE

Constitutivos da Proficiência

"^^0, oo

Leitora".

FUNDO MUNICIP/\L DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n®. 665,Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-B A
Fone/Fax;(75)3477-2174
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06

Oficina - Matemática (6° ao
9°
ano);
"Modelagem
matemática
para
a
construção de práticas de

08

UNIDADE

ensino significativas".

07

CO

Oficina para os professores
das demais áreas (Ciências
da
Natureza,
História,
Geografia, Inglês, Artes,
Educação Física e Religião):
Metodologias ativas para
desenvolver

08

UNIDADE

os

comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.

Oficina
08

Pedagógica

e prática): "A Empatia como
da

%0i Oo

avaliação

04

UNIDADE

na

6

Educação Indusiva".

Oficina
09

Pedagógica

e prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na

04

10

0%OiOO

Pedagógica

prática,

a.o^c?-o

a-

para

Oficina

Educação do Campo (Teoria

e

0.

UNIDADE

Educação Indusiva".
professores

CO

para

profesores e coordenadores
da Educação Especial (Teoria

Oficina

G. 00,0,00

para

professores e coordenadores
da Educação Especial (Teoria
parte

6- 3"M.0i(90

Multiseriado) -

04

UNIDADE

Desafios e perspectivas das
^

escolas do/no campo.

11

Projeto
de
Vida
para
professores e coordenadores
dos anos finais (área de
ciências
humanas):
"0
currículo e os caminhos para
uma
aprendizagem
significativa!" Projeto
de
Vida?: responsabilidade e

04

oD

UNIDADE

cidadania".

Oo

â■^oo^oo

OO

q, (ÔOi DO

Oficina para o pessoal de
apoio
(Perspectiva
pandemia): "Processos de
12

trabalho

humanizado:

Transformar

o

espaço

12

UNIDADE

escolar é um compromisso
de
todos".
(Perspetiva
pandemia).

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro ~ CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Tax: (75) 3477-2174
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Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
13

Municipais de Chorrochó:
"Elaboração do Plano de
Gestão

Escolar

Anual

G<sOtOO

Ao-

16

UNIDADE

430

UNIDADE

TA. G 1 S-vOO

215

UNIDADE

XI .OTÍ^ , oo

215

UNIDADE

215

UNIDADE

215

UNIDADE

PGEA): Dimensão de Gestão
Escolar

e

suas

Competências".

Máscara

tipo

confeccionada
14

15

3D

com

tecido

percai azul marinho, elástico
na cor preta, pintura em silk
screen, costura com linha de
algodão.
Estojo: medidas, 22x08x06,
bolsa
em
nylon
600,
seguindo normas da abnt nbr
10591:2008 com gramatura
X = 347,98 g/m2 com cv =
I,84%, (apresentar laudo
acreditado
no IN METRO)
acabamento
interno
costura.
Fechamento

na
em

zíper no 06 seguindo normas
da

ABNT NBR 13538; 1995

com
análise quantitativa
GRAMATURA 211,20 gm CV
II,94% com densidade de
fios do ziper, TRAMA 42,72
CV 3,13% (apresentar laudo
acreditado
no INMETRO)
com pingente tipo chick.
Garrafa

16

em

material

inox

com tampa roscavel, com
capacidade de 750 ml e
pintura e sik com uma cor
só, arte a ser fornecida pela
prefeitura.
Camisas

algodão
modelo
17

p,m,g,

em

30.1
raglan.
gg

malha

de

penteada,
Tamanho
e

xg.

Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela

y6

Oo

secretaria. Pintura frente e

18

costa policromia.
Borrifador de álcool de bolsa
de lOOmI

S.SG'

FLWDO MUNICIPAI.DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ- CNPJ; 30,269.362/0001-43
Praça Cel. JoSo Sá, ii". 665,Centro - CEP; 48,660-000 - Chorrochó-BA
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19

Caderno
pedagógico
tamanho A5 em capa dura
com capacidade de 100
folhas sedo
as quatro
primeiras
coloridas
com
dados a serem passados pela
prefeitura e o miolo em um

215

UNIDADE

215

UNIDADE

Ao -

único padrão em uma cor só
preto.
Mochila
Encoge
em
material mescla sintético,
tamanho (L-A-E) 31x42x08

cm; Com zíper reforçado;
com frizo

na frente e nas

costas; com divisória em tnt
34 cm; com dois bolsos
sobrepostos frontalmente ao
corpo, sendo um no tamanho
( L-A-E-) 31X30X05 cm com
frizo e vivo reforçado e o
outro medindo ( L-A)31x22
cm;, com
estampa
da
logomarca do município em
sublimação; duas alças de
20
mão em fita polipropileno
26x03;duas alças de costas
tamanho 36x08 com espuma
pac 4 mm e acabamento em
cadarço,
reguladores
de
alças
presos
às
extremidades;
duas
fitas/cadarço
100%
polipropileno 3,0 cm largura
; alça de ombro em fita
100%
polipropileno com
regulador de 1,4 m; a bolsa
contem 03 cursores do tipo
chique, e acabamento de tnt

%

na costura.
■

IWERIÁIS DÊ
21

—

■

Painel em Lona vinílica 380g,
com
impressão
digital,
medindo 2,00mxl,50m, com

..

■-■ ■ ■

"

-

01

UNIDADE

O-o

^UOi OO

01

UNIDADE

^ 3.Í.OO

OO

ilhós

Confecção de Banner, com
impressão
digital,
22

medindol.20m X 80cm, com
acabamento em bastões de

madeira, ponteira de PVC e
cordões

FUNDO MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n°. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax: (75) 3477-2174
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23

Aluguel de estrutura metalon
galvanizado para suporte da

01

UNIDADE

24

25

S» oo

lOO

lona

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção Banner de Boas
Vindas
com
impressão
digitai,
medindo
2m
x
l.SOm, com acabamento em
bastões de
madeira, e

01

UNIDADE

01

UNIDADE

1 aOiOo

^ ao lOD

SmocOo

SCiOv Oo

ponteira de PVC e cordões.

:-iÍLlMiNTAÇ^Q/-^NAM^E^II^Çi^
26

Alimentação
(Café
manhã/Almoço/Lanche)

L'

da
215

UNIDADE

Si 1 OO

02

DIAS

<2'^Sv. Oo

02

DIAS

02

DIAS

-"vA

215 pessoas
27

28
29

Aluguei do Espaço
Aluguei de pratos, talheres,
suqueiras, travessas.

Ornamentação p/ 2 dias de
evento

^o^Oo

• i.4 SO Oo

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Sessenta dias

,

NOME
CNPJ:

de

de 2022.

'19.053.561/0001-87'
JÜNIOR SERVIÇOS
Rua Visconde do Rio Branco n* 270

1

Centro - Cep.48.970-000
Senhor do Bonfim-BA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ- CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
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COTAÇÃO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ-BA.

SOLICITO COTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E

REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, PARA ATENDER ÃS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUA REDE DE ENSINO.
DESCRIÇÃO

ITEM

Palestra
01

QUANT.

UNID.

02

HORA

V. UNIT.

V. TOTAL

magna

PROFESSOR
PERFOMANCE

DE

ALTA

5o3CO,iX>

40. GCD.OO

dícqNnçc:
Oficina para os Educadores

da Ed. Infantil, creche e préescoia - (Planejamento para
02

0 presencial considerando os
02 anos de pandemia):
"Articulando

saberes

08

UNIDADE

e

desenvolvendo competências
por meio dos campos de
experiências".

Oficina -

03

1^20, OD

Pedagógica para

os professores do Ciclo de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as

08

UNIDADE

^O. Oo

aulas presenciais".

S,^

CO

Oficina para Educadores do
Ciclo Intermediário - 4° e 5°

04

ano (0 que fazer para
diminuir a defasagem na
alfabetização):
Ler
e
escrever, possibilidades em
todas as áreas para o
desenvolvimento

05

08

UNIDADE

da

proeficiência.
Oficina para eos educadores
da Língua Portuguesa (5° ao
9°
ano):
"Aspectos

08

^ ^c, oo

S? "4" €o, CO

^ âc.oo

S .'AêO.OO

l

UNIDADE

Constitutivos da Proficiência
Leitora".

FUNDO MLINICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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06

Oficina - Matemática (6° ao
9°
ano):
"Modeiagem
matemática
para
a
construção de práticas de

08

UNIDADE

^=20. OO

ensino significativas".

S-

Oficina para os professores
das demais áreas (Ciências
da
Natureza,
História,
Geografia,
Ingiês,
Artes,
07

Educação Física e Reiigião):
Metodoiogias

ativas

08

UNIDADE

para

desenvoiver

os

comportamentos de estudo e

S^GOtCO

autonomia investigativa.

08

Oficina
Pedagógica
para
professores e coordenadores
da Educação Especiai (Teoria
e prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na

04

UNIDADE

Educação Inciusiva".

Oficina
09

Pedagógica

profesores e coordenadores
da Educação Especiai (Teoria
e prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na
Educação Inciusiva".
Oficina
Pedagógica
para

o
04

0

UNIDADE

G â.S'. OtD

^ ■ S(X)^ CO

professores
10

Oficina
Educação do Campo (Teoria

^•SoOiCTD

O

para

e

prática,

Muitiseriado)

-

04

UNIDADE

Desafios e perspectivas das

od

escolas do/no campo.

0. ■ Soo, CD

Projeto
de
Vida
para
professores e coordenadores

11

dos anos finais (área de
ciências
humanas):
"0
currículo e os caminhos para

04

UNIDADE

uma
aprendizagem
significativa!"
Projeto
de
Vida?:
responsabilidade e
cidadania".

Gas-.oo

â • SOO< oO

OO

^ ■ Soo. CO

Oficina para o pessoal de
apoio
(Perspectiva
pandemia): "Processos de
12

trabalho

humanizado:

Transformar

o

espaço

12

UNIDADE

escolar é um compromisso
de
todos".
pandemia).

(Perspetiva

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax: (75) 3477-2174

000027
5^och0

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

Oficinas Pedagógicas para as

13

Equipes Gestoras das Escolas
Municipais de Chorrochó:
"Elaboração do Piano de
Gestão

Escolar

Anual

16

UNIDADE

PGEA): Dimensão de Gestão
Escolar

e

suas

5j5;oo

Competências".

—

g .MCP.QP
—,■

■

^

M^iRIAIS PAf^ O KIT
Máscara

tipo

confeccionada
14

3D

com

tecido

percai azul marinho, elástico
na cor preta, pintura em silk

430

UNIDADE

screen, costura com linha de

algodão.

iO(CO

Estojo: medidas, 22x08x06,
bolsa
em
nyion
600,
seguindo normas da abnt nbr
10591:2008 com gramatura
X = 347,98 g/m2 com cv =
I,84%, (apresentar laudo
acreditado
no
INMETRO)
15

acabamento
interno
costura.
Fechamento

na
em

zíper no 06 seguindo normas
da

215

UNIDADE

ABNT NBR 13538; 1995

com

análise

quantitativa

GRAMATURA 211,20 gm CV
II,94% com densidade de
fios do ziper, TRAMA 42,72

CV 3,13% (apresentar laudo
acreditado
no
INMETRO)

■^.qqío.oo

com pingente tipo chick.
Garrafa

com
16

em

material

inox

tampa

roscavel,

com

capacidade de 750 mi e
pintura e sik com uma cor

215

UNIDADE

só, arte a ser fornecida pela
prefeitura.
Camisas

algodão
modelo
17

p,m,g,

em

malha

30.1
ragian.

penteada,
Tamanho

gg

e

xg.

Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela
secretaria.

q .-11^^. oü

de

Pintura

frente

215

UNIDADE

e

costa poiicromia.
18

de lOOmi

111^, ao

"MM. 0%

Borrifador de álcool de bolsa

215

UNIDADE

? SO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n° 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
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19

Caderno
pedagógico
tamanho A5 em capa dura
com capacidade de 100
folhas sedo
as
quatro
primeiras
coloridas
com
dados a serem passados pela
prefeitura e o miolo em um

215

UNIDADE

215

UNIDADE

01

UNIDADE

600,oo

Soo.vo

01

UNIDADE

qo,oo

qo,00

único padrão em uma cor só
preto.
Mochila
Encoge
em
material mescla sintético,
tamanho (L-A-E) 31x42x08
cm; Com zíper reforçado;
com frizo

na frente e nas

costas; com divisória em tnt
34 cm; com dois bolsos
sobrepostos frontalmente ao
corpo, sendo um no tamanho
( L-A-E-) 31X30X05 cm com
frizo e vivo reforçado e o
outro medindo ( L-A)31x22
cm;, com
estampa
da
logomarca do município em
sublimaçâo; duas alças de
20
mão em fita polipropileno
26x03;duas alças de costas
tamanho 36x08 com espuma
pac 4 mm e acabamento em
cadarço,
reguladores
de

alças

presos

às

extremidades;
duas
fitas/cadarço
100%
polipropileno 3,0 cm largura
; alça de ombro em fita
100%
polipropileno
com
regulador de 1,4 m; a bolsa
contem 03 cursores do tipo
chique, e acabamento de tnt
na costura.

M^iRlAIS DE
Painel em Lona vinílica 380g,
21

com
impressão
digital,
medindo 2,00mxl,50m, com
ilhós

22

Confecção de Banner, com
impressão
digital,
medindol.20m X 80cm, com
acabamento em bastões de

madeira, ponteira de PVC e
cordões

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48,660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174
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23

Aluguel de estrutura metalon
galvanizado para suporte da

01

UNIDADE

UOi00

01

UNIDADE

1OO

01

UNIDADE

6cqcc

215

UNIDADE

02

DIAS

02

DIAS

Ô lí),CO

02

DIAS

ã- êlQOO

^^o,co

lona
24

25

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção Banner de Boas
Vindas
com
impressão
digital,
medindo
2m
x
l.SOm, com acabamento em

bastões

de

madeira,

SOC(OQ

e

ponteira de PVC e cordões.

|:.'ÁÍI|sllÍÍÍI|lSAl^$8|pl^P|ÍÍtilllM'ÉNTÀÇjAQ
26

Alimentação
(Café
manhã/Al moço/Lanche)

da

2)Oq, GS"

215 pessoas
27

28
29

Aluguel do Espaço
Aluguel de pratos, talheres,
suqueiras, travessas.

Ornamentação p/ 2 dias de
evento

■■

ã So, OO

■

Goo, o o
Jl 030/ OO

ô.<aaoioo

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Sessenta dias

SiOute

de

4,À}3ldhhQú^ ÈDsálSz.

de 2022.

o

NOME:Jk^v-cx-vxctc^

CNPJ:

%q9, o2>Sr/OOOJ -MG

r27.3|gÃ^^/OOOi-46l
Amand^astos Pereira Cardoso
Assessoria Bastos

R. Sete de Setembro, s/n

I

Centro - CEP:46.990-000
Souto Soares - BA __J
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COTAÇÃO DE PREGOS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ-BA.

SOLICITO

COTAÇÃO

ESPECIALIZADA

DE

NA

PREÇOS

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO

E

REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, PARA ATENDER ÃS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUA REDE DE ENSINO.
DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT.

UNID.

02

HORA

5.^oc,oo

4#. ^oo,o<3

08

UNIDADE

^oc>,oo

Q,. koç^oo

08

UNIDADE

%oo^oo

Ç). UooiOo

08

UNIDADE

^00(00

08

UNIDADE

^0O,O<D

V. UNIT.

V. TOTAL

PÃLES
Palestra
01

magna

PROFESSOR
PERFOMANCE

DE

ALTA

Oficina para os Educadores
da Ed. Infantil, creche e préescoia - (Planejamento para
02

0 presencial considerando os
02 anos de pandemia):
"Articulando

03

saberes

e

desenvolvendo competências
por meio dos campos de
experiências".
Oficina Pedagógica para
os professores do Ciclo de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as
aulas presenciais".

Oficina para Educadores do
Ciclo Intermediário - 4° e 5°

04

ano (0 que fazer para
diminuir a defasagem na
alfabetização):
Ler
e
escrever, possibilidades em
todas as áreas para o
desenvolvimento

da

proeficiência.
Oficina para eos educadores

da Língua Portuguesa (5° ao
05

9°
ano):
"Aspectos
Constitutivos da Proficiência
Leitora".

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ - CNPJ: 30.269.362/0001-43
Praça Cel. João Sá, n°. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
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06

Oficina - Matemática (6° ao
9°
ano);
"Modelagem
matemática
para
a
construção de práticas de

08

UNIDADE

08

UNIDADE

Ç..Cio<PtO0

ensino significativas".

07

Oficina para os professores
das demais áreas (Ciências
da
Natureza,
História,
Geografia, Inglês, Artes,
Educação Física e Religião):
Metodologias

ativas

'^ooi 00

Q,. HopfOo

para

desenvolver

os

comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.

M^^^ííaÍ^
Oficina
08

Pedagógica

ens]

para

professores e coordenadores
da Educação Especial (Teoria

e prática): "A Empatia como
parte

da

avaliação

04

UNIDADE

3".000,00

na

Educação Inclusiva".

Oficina
09

Pedagógica

para

profesores e coordenadores
da Educação Especial (Teoria

e prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na

0

0

04

UNIDADE

04

UNIDADE

"^-SOiCoO

04

UNIDADE

^So,o^

12

UNIDADE

3,ooOfO<o

0

Educação Inclusiva".

Oficina
10

Pedagógica

para

professores
Oficina
Educação do Campo (Teoria

e

prática, Muitiseriado) -

3,000(00

Desafios e perspectivas das
escolas do/no campo.

Projeto
de
Vida
para
professores e coordenadores

11

dos anos finais (área de
ciências
humanas):
"0
currículo e os caminhos para
uma
aprendizagem
significativa!" Projeto de
Vida?:

responsabilidade

3.OOOi

e

cidadania".

Oficina
apoio

para o pessoal de
(Perspectiva
pandemia): "Processos de

12

trabalho

humanizado:

Transformar

o

espaço

escolar é um compromisso
de

todos".

(Perspetiva

pandemia).

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CHORROCHÓ- CNPJ: 30.269.362/0001-43
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Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
13

Municipais de Chorrochó:
"Elaboração do Plano de
Gestão

Escolar

Anual

16

UNIDADE

430

UNIDADE

215

UNIDADE

215

UNIDADE

215

UNIDADE

215

UNIDADE

^TOiOO

Z. ViOPí oo

PGEA): Dimensão de Gestão
Escolar

e

suas

Competências".

Máscara

tipo

confeccionada
14

15

3D

com

tecido

perca 1 azul marinho, elástico
na cor preta, pintura em silk
screen, costura com linha de
algodão.
Estojo: medidas, 22x08x06,
bolsa
em
nylon
600,
seguindo normas da abnt nbr
10591:2008 com gramatura
X = 347,98 g/m2 com cv =
I,84%, (apresentar laudo
acreditado
no INMETRO)
acabamento
interno
costura.
Fechamento

na
em

zíper no 06 seguindo normas
da

L\. ^3c/C»o

U.oZSfCo

ABNT NBR 13538; 1995

com

análise

quantitativa

GRAMATURA 211,20 gm CV
II,94% com densidade de
fios do ziper, TRAMA 42,72
CV 3,13% (apresentar laudo
acreditado
no INMETRO)
com pingente tipo chick.
Garrafa

em

com tampa
16

material

inox

roscavel, com

capacidade de 750 ml e
pintura e sik com uma cor
só, arte a ser fornecida pela

k%oo

^.C>^S,co

8i

■i. B' kôfOo

prefeitura.
Camisas

algodão
modelo
17

p,m,g,

em

30.1
raglan.
gg

malha

de

penteada,
Tamanho
e

xg.

Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela
secretaria. Pintura frente e

costa policromia.
18

Borrifador de álcool de bolsa
de lOOmI
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Caderno
pedagógico
tamanho A5 em capa dura
com capacidade de 100
folhas sedo
as
quatro
19

primeiras

coloridas

com

215

UNIDADE

215

UNIDADE

01

UNIDADE

SSp.oo

01

UNIDADE

5

AoAoSiOO

dados a serem passados pela
prefeitura e o miolo em um

único padrão em uma cor só
preto.
Mochila
Encoge
em
material mescla sintético,
tamanho (L-A-E) 31x42x08

cm; Com zíper reforçado;
com frizo

na frente e nas

costas; com divisória em tnt
34 cm; com dois bolsos
sobrepostos frontalmente ao
corpo, sendo um no tamanho
( L-A-E-) 31X30X05 cm com
frizo e vivo reforçado e o
outro medindo ( L-A)31x22
cm;, com
estampa
da
logomarca do município em
sublimação; duas alças de
20
mão em fita polipropileno
26x03;duas alças de costas
tamanho 36x08 com espuma
pac 4 mm e acabamento em
cadarço,
reguladores
de

alças

presos

extremidades;

S^,oo

O$0^00

às
duas

fitas/cadarço
100%
polipropileno 3,0 cm largura
; alça de ombro em fita
100%
polipropileno
com
regulador de 1,4 m; a bolsa
contem 03 cursores do tipo
chique, e acabamento de tnt
na costura.

21

22

Painel em Lona vinílica 380g,
com
impressão
digital,
medindo 2,00mxl,50m, com
ilhós
Confecção de Banner, com
impressão
digital,
medindol.20m X 80cm, com
acabamento em bastões de

madeira, ponteira de PVC e
cordões
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23

Aluguel de estrutura metalon
galvanizado para suporte da

01

UNIDADE

01

UNIDADE

01

UNIDADE

2SçiO<3

lona
24

25

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção Banner de Boas
Vindas
com
impressão
digital,
medindo
2m
x
l.SOm, com acabamento em
bastões de
madeira, e

ponteira de PVC e cordões.
'ALIMIRl^PÍf||ÍyiÍÍIfliÍM
26

Alimentação
(Café
manhã/Almoço/Lanche)

28
29

.

.

da

suqueiras, travessas.

Ornamentação p/ 2 dias de

215

UNIDADE

%ZsOO

A"!-. GSo^oo

02

DIAS

3oo,o o

GoiOi oo

02

DIAS

02

DIAS

A. ^opfoo
Z. C SOfOO

S- 300,0 o

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: Sessenta dias

bfP

, 2-^ de :Xc^irJZCut^

•SAA)<-fa>OA

.

illlliiil

Aluguel do Espaço
Aluguel de pratos, talheres,

evento

SSo,oo

oo

215 pessoas
27

SAOcOo

B" AÇiOO

f4iJí^£ít\X2

de 2022.

6L f

NOME:

CNPJ: 3-L.-2.<^ç>.o-\%(ooo^.
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GABINETE DO PREFEITO

Chorrochó - Bahia, 01 de fevereiro de 2022.

Do: Prefeito Municipal

Para: Comissão Permanente de Licitação / Divisão Contábil /Procuradoria
Jurídica

Preliminarmente

à

autorização

para

a

contratação

de

empresa

especializada na organização, administração, coordenação e realização da Jornada
Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação

em sua rede de ensino, o presente processo deverá tramitar pelos setores
competentes com vistas:

a). Setor Contábil, para indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer face às despesas;

b). Elaboração de parecer sobre o procedimento licitatório, indicando a
modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

c). À autuação do processo administrativo e à elaboração das minutas do
edital e do contrato; e

,*■6^

d). Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item "c" acima.
Determine providência de estilo.
Atenciosamente

d

_ jtoGpe^amos
Prefeito Municical

^

HU^ÍBERTO GOMES RA^S
Prefeito Municipaí

PREFEITU^ MUNTCIPAL DE CHÓRROCHO - CNPJ: 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, ns. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
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SETOR DE CONTABILIDADE
5^och^

Chorrochó - Bahia, 01 de fevereiro de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal de Chorrochó
Senhor Prefeito,

^

Em atenção ao ofício expedido por Vossa Excelência, informamos a existência de
dotação orçamentária e financeira para assegurar a abertura de Processo Licitatório
destinado à contratação de empresa especializada na organização, administração,
coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades
da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.
O custo estimado da prestação dos serviços importa em um total de R$
162.059,91 (cento e sessenta e dois mil, cinqüenta e nove reais e noventa e um
centavos), sendo que os pagamentos poderão ser efetuados através das seguintes
dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO ATIVIDADE: 2404 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39

FONTE: 01/04/19

Cordialmente,

CLÁUDIO ROB^O^ILVA LIMA
Setof^^feefitá^bil

Praça Cel. João Sá, ns.665, Centro, Chorrochó-BÀ—CEP:48:660-000
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaii:pmchorrocho@globo.com
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município

Portarias
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PORTARIA N». 001/2022, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.
DESIGNA A COMISSÃO PERMANENTE

DE

LICITAÇÃO

DA

PREFEITURA

MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-BA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito do Município de Chorrochó, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com o que determina o art. 51 da Lei
Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1.993.
RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a "Comissão Permanente de Licitação", composta pelos
membros abaixo mencionados, para, sob a Presidência do primeiro, receber,

examinar e julgar os documentos relativos aos Processos Licitatórios
instaurados pela Prefeitura Municipal de Chorrochó:
1 - Membros:

a) ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LIMA (CPF N». 027.408.015-05);
b)JOSENICE BARBOSA MACIEL (CPF N^. 982.219.154-68);
c) ANOERSON GLEISER RIBEIRO SILVA (CPF N». 303.395.798-62);
Art. 2®. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chorrochó, em 06 de janeiro de 2022.

l

!

HUMBERTO GOMES R/^S
Prefeito Municipefi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.915,665/0001-77
Praça Cel. João Sá, n».665, Centro- CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaü: pmdícMTochoê>ElobojCom

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IWILKC6JZYMQAXL06ZIM5G
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO CPL

Com efeito, à vista da determinação do Exceientíssimo Senhor Prefeito Municipal e
da Secretaria Municipal de Educação, e uma vez analisado os termos contidos na solicitação, esta
Comissão de Licitação, conclui pela indiscutível necessidade da consecução do processo licitatório
para a contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e
realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação em sua rede de ensino.
Dessa forma, ievando-se em conta o valor estimado para a contratação e a
similaridade entre os objetos, resolve adotar nos termos da Lei Federai no. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial no. 9.412/2018, a Modalidade Convite do Tino Menor Preço Global, atribuindolhe o no. 002/2022, com o fito de selecionar proposta mais vantajosa de a qual será regida pelo
ato convocatório, cuja a minuta a seguir se sugere.
Chorrochó/BA, 02 de fevereiro de 2022.

ANTONIO
Presiden

JOSENICE BARBOSA MACIEL
Membro da CPL

BARBOSA LIMA

Comissão de Licitação

ANDE

EISER RIBEIRO SILVA
mbro da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emall;)ícitacaochorrocho@out)ook.com
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Chorrochó-BA, 02 de fevereiro de 2022.
Exmo. Sr.
DR. PAULO JOSE DE MENEZES

Procurador Gerai do Município
Nesta

Senhor Procurador,

Vimos por meio do presente, encaminhar para Vossa Excelência, a minuta em
meio digitai, do Instrumento Convocatório e respectivos anexos atinente a licitação
modalidade Convite n®. 002/2022, cujo objeto atine sobre a - contratação de empresa
especializada na organização, administração, coordenação e realização da Jornada
Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em
sua rede de ensino.

Atenciosamente,

ANTONIO WI

BARBOSA LIMA

pertariA M90WS0®®

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Gel. João Sá, n^. 665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Pax:(75)3477-2174 emaíl: lícítacaochorrocho@out(ook.com
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

PAREfKR IlIRÍniCO
Consulente: Gabinete do Prefeito/Comissão Permanente de Licitação
Convite n^.002/2022
"Parecer Jurídico acerca de processo de licitação Carta Convite n-. 002/2022. Análise das minutas do
editai e do contrato respectivo, que objetiva a
contratação de empresa especializada na organização,
administração, coordenação e realização da Jornada

^

Pedagógica 2022, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação em sua rede de
ensino. Instrumentos que se harmonizam com a
modalidade e tipo apontados, de modo a cumprir os

fins do processo seletivo e ao interesse público, nos
termos da Lei Federai n^. 8.666/93 c/c Decreto
Presidencial ne. 9.412/20018."

Trata-se de Processo encaminhado a esta Procuradoria pelo Setor de Licitação,
através de solicitação de abertura de Processo Licitatório expedida pelo Gabinete do Prefeito, que
solicita análise e manifestação jurídica da minuta de ato convocatório e contrato.

À apreciação deste Advogado Municipal e consulta do Prefeito Municipal referente à
contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e realização da
Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em

^

sua rede de ensino.
No presente processo foi devidamente observado o art 14 da Lei Federal n-.
8.666/93.
De acordo com as informações,o preço global estimado do fornecimento importa em

R$ 162.059,91 [cento e sessenta e dois mil, cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos),
conforme cotações de preços acostadas aos autos, sendo que a vigência do contrato se dá por 60
(sessenta) dias, a partir da assinatura do contrato.
O Setor Contábil informa a existência de previsão de recursos de ordem
orçamentária para fazer às obrigações decorrentes da contratação,de acordo com o estabelecido no
art 14 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Registre-se que não cabe a este Advogado tecer considerações sobre valores
estimados da contratação, vez que o Parecer a ser emitido, ao menos nesta oportunidade, restringese à modalidade e ao tipo de licitação, com fundamento no art 38,VI, da Lei Federal n-. 8.666/93.
áo Maniopt*
_

__

_
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Antes de adentrar no mérito do presente edital licitatório, vale fazer alguns
esclarecimentos a respeito do processo licitatório na modalidade convite.

a)BREVESCONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988,em seu
art 37, XXI,tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos - que tenham como
parte o Poder Público - relativos a obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos
especificados na legislação.
Toda licitação deve se pautar em princípios e regras previstos no texto
constitucional. Diante disso saliente Márcio Pestana:

"permitem que o interprete e o aplicador do Direito no caso concreto, mais das vezes,
possam, a partir da sua luminosidade, solucionar questões que,sob a ótica dogmática,
poderiam apresentar aparente perplexidade". (PESTANA, Márcio. Direito
administrativo brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010)

O art 22 da Lei Federal n^. 8.666/93, descreve as principais modalidades de
licitação originalmente existentes, dando a cada uma delas particularidades bem definidas.

O presente parecer busca traçar pontos legais a respeito da modalidade Convite n^.
002/2022.
b)DA MODALIDADE CONVITE

A própria Lei Federal n^. 8.666/93, estabelece que Convite "é a modalidade de
licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa (...)" Art 22, §3®, da Lei n^.
8.666/93).

Observa-se que a referida modalidade licitatória é utilizada para a realização de
obras e serviços de engenharia cujo teto corresponda ao valor de R$ 150.000,00 e para compras e
serviços até o limite de R$ 80.000.00. sendo que a mesma se distingue das demais pela
simplicidade dada às faces e à publicação dos atos que a compõem, no entanto, foi atualizado pelo
Decreto Presidencial n®. 9.412/2018.
DECRETO Ns.9.412/2018.
Art 12. - Os valores estabelecidos nos incisos I e II

do caput do art 23 da Lei n^. 8.666, de 21 de junho
de 1993,ficam atualizados nos seguintes termos:

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75) 3477-2174 emall: prncl"iorrgcho@g!obo.com
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I - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
II - para compras e serviços não incluídos no inciso
I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00
(cento e setenta e seis mii reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$
1.430.000,00(um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$
1.430.000,00(um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais).

O art 22,§3^, da lei supramencionada, exige como publicidade apenas a afixação de
cópia do instrumento convocatório, em "local apropriado", o que garante maior celeridade e
economicidade para o procedimento licitatório, mesmo assim, orientamos que seja publicado no
Diário Oficial da União,caso envolva Recurso Federal.

Veja-se que, as licitações realizadas na modalidade convite, presume-se a habilitação
do licitante, podendo participar mesmo aqueles que, não sendo convidados, estiverem cadastrados
na correspondente especialidade e manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas
da apresentação das propostas.
Em razão do acima exposto, destaca-se a possibilidade de se formalizar a
contratação nos moldes previstos no art 62 da Lei n®. 8.666/93, que autoriza nesse caso, a
utilização de "outros instrumentos hábeis" (nota de empenho, carta-contrato, autorização de
fornecimento,etc.).

Claro está a intenção legislativa em se criar um procedimento licitatório mais
simples capaz de buscar céleres para a Administração, e consequentemente afastar o apego às
formalidades, afastando assim gastos desnecessários.
netes
UIÚ
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c) DA IMPESSOALIDADE E PUBLICIDADE

O art 22, §3®, da Lei Federal n-. 8.666/93, estabelece que a unidade administrativa
deve convidar, no mínimo,três possíveis interessados para contratar com o Poder Público.
O mesmo diploma legal, determina que compete à unidade administrativa afixar, em
local apropriado,cópia do instrumento convocatório.

O local apropriado não é estabelecido pela doutrina. É exatamente o que busca a
doutrina e à jurisprudência, porém em acórdão julgado por unanimidade, o Tribunal de Contas da
União apresentou definição de local apropriado, nos seguintes termos: "é aquele conhecido de
todos que usualmente tratam com a Unidade com indicação clara e acesso pleno, nos dias e horários
normais de expediente, em especial porque localizado num Bloco Administrativo. Cumpriu-se,
igualmente como visto o desiderato do art 22, §3^, da Lei n^. 8.666/93" (Processo n^.
005.935/2003-2, Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. Sessão realizada em 17/03/2005).
Ora simplificação da divulgação das informações atinentes ao convite se justifica
pelo baixo valor dos contratos e pela simplicidade do objeto a ser licitado. A intenção do legislador
foi a de evitar gastos desmedidos para a Administração, com a publicação de todos os instrumentos
convocatórios na imprensa oficial e em jornais de grande circulação.
Veja-se que o órgão licitante. Prefeitura Municipal de Chorrochó, deverá valer-se de
insti'umento hábil para garantir a devida publicidade aos convites, inclusive deverá proceder a
publicação de tal aviso de Licitação Carta Convite no mural na própria Prefeitura Municipal, uma
vez que este local é de grande circulação de pessoas além de ser local conhecido por todos os
interessados em participar de qualquer processo licitatório neste município, e também publicada
no Diário do Município, desta forma estará sendo dada a devida publicidade ao ato em questão a
fim de garantir a ampla participação dos interessados e o conseqüente alcance da proposta mais
vantajosa.
L

M,

X

d)DA MINUTA DO EDITAL E DO PROCESSO LICITATÓRIO
Em linhas gerais importante ressaltar que no presente processo licitatório deverá

obrigatoriamente constar A ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE
PROPOSTAS DE PREÇOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE LICITAÇÃO Ns. 002/2022, da
mesma forma deve-se fazer constante dos autos Certidão de Existência de Dotação Orçamentária
que assegure o pagamento das obrigações a serem executadas no exercício, sendo certo que deve
da mesma forma constar a autorização expressa do Prefeito Municipal para o início dos trabalhos
licitatórios.

O edital, por sua vez, deverá seguir todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal
ns. 8.666/93, possuindo o número de ordem em série anual, a indicação do nome da repartição

tetttnete»
_
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interessada, sendo certo, ainda, dever de fazer constar a expressa indicação da modalidade, o
regime de execução e o tipo de licitação.
Também deve indicar de modo expresso da regência do certame, nos termos da Lei
de Licitações, com o designativo do local, dia e hora para o recebimento dos envelopes
documentação e proposta, bem como o horário para o início da abertura dos envelopes.
De outra maneira, necessário ressaltar que deve constar nos autos a existência,
também, de todos os anexos que devem seguir, obrigatoriamente, junto ao edital da modalidade
convite.

e)CONCLUSÕES
Desse modo obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal n®. 8.666, de 21 de
junho de 1993,entende-se que a Administração Pública, Consulente poderá adotar a modalidade de

Licitação Carta Convite, uma vez que o edital esteja em consonância com os dispositivos da Lei
Federal,supracitada.

Deste modo em sendo obedecido o quanto estabelecido acima esse departamento
jurídico aprova e declara que o edital acima referido está em condições de ser aprovado por Vossa
Excelência,se assim entender.

Tanto a minuta do edital quanto à do contrato possuem os elementos necessários à
identificação do objetivo do processo, atendendo assim, os dispositivos e fundamentos da Lei de
Licitações.

Não há, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da
postulação.

É o parecer,
Chorrochó - Bahia,03 de fevereiro de 2022.

PAULd*JoS^ffiviENEZES
Procurador Geral do Município
OAB/BA N2.10.850
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO NO. 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N».011/2022
CONVITE NO.002/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ, comunica aos interessados que às
lOhs do dia 15.02.2022 no endereço Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro, Chorrochó-BA,
Fone/Fax (75) 3477-2174, local para quaisquer esclarecimentos, estará promovendo licitação na
modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa

^ especializada na organização, administração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica
2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino,
especificada no sub item 1.1 abaixo, regido pela Lei Federal n°. 8.666/93 c/c com Decreto
Presidencial n**. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar n^. 123/06, alterada
pelas Leis Complementares n°. 128/2008 e 147/2014, Decreto n<>. 8.538/2015 e de
acordo com os dispositivos no presente Edital e demais normas complementares pertinentes
e pelas condições a seguir expostas, pelo que solicitamos seja apresentada proposta de preço
para o serviço a ser licitado, na data e horário acima citados.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na
organização, administração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022,
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de
ensino, almejando ainda o pleno atendimento das disposições constantes das normas legais
correlatas, conforme especificação no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. - O futuro contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados da sua assinatura,
podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na

^ conformidade do estabelecido na Lei Federal no. 8.666/93 e alterações posteriores.
2.2. - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do
adjudicatário no prazo máximo de 02 (dois) dias para a assinatura do contrato.

2.3. - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Convite correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão:05 Sec. Municipal de Educação e Cultura
Projeto Atividade: 2404 Manutenção do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

amtoniowuíEHBARBOSAUHA

Fonte: 01/04/19
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CLAUSULA QUARTA - DOS COMPONENTES DESTE EDITAL
4.1. - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante. Independentemente de
transcrições:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO
ANEXO III- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA.
ANEXO IV - DECLARAÇÃO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
^ 5.1. - Poderão participar desta licitação empresas estabelecidas no país, do ramo pertinente ao
objeto da licitação, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Convite.

5.2. - Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legai que, devidamente
munido de instrumento hábil de mandato será o único admitido a intervir nas fases do processo
licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no
ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade.

5.3. - O credenciamento far-se-á através de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida (Anexo I) com poderes específicos para praticar todos os
atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemeihado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tai investidora.
5.4. - Os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte devem
apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo deste Edital - Declaração de
Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo I, para efeito de
aplicação da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, podendo anexar a esta
declaração o extrato de Pesquisa Fiscal, emitido por órgão do Ministério da Fazenda/Secretaria da

^ Receita Federal. A referida declaração deverá também ser apresentada fora dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação.

5.5.- Nâo poderão participar deste Convite às empresas:
5.6. - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

5.7. - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta. Federal, Estadual ou Municipal.
5.8. - As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste Convite,
os envelopes abaixo especificados com os seguintes dizeres:

HABILITAÇÃO(ENV.01).
Fundo Municipal de Educação de Chorrochó
Comissão Permanente de Licitação
PL NO.011/2022

Convite no. 002/2022

„.,

Objeto: Realização da Jornada Pedagógica 2022

[Razão social da empresa licitante]

[Endereço,telefone e fax da empresa licitante]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13,915.665/0001-77
Praça Cel. João Sé, ns,665, Centro-CEP 48,660-000 Chorrochó-BA
Fone/PôHí(7S)3477-2X74
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PROPOSTA COMERCIAL(ENV.02).
Fundo Municipal de Educação de Chorrochó
Comissão Permanente de Licitação
PLN®.011/2022
Convite no. 002/2022
Objeto: Reaiização da Jornada Pedagógica 2022

[Razão sociai da empresa iicitante]

CLÁUSULA SEXTA - DA HABILITAÇÃO
6.1. - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos à habilitação, deverão ser apresentados
em uma via, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente,
publicação em órgão ou imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis.

6.1.1. - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de identidade dos sócios, diretor e/ou empresário individual;
b) As Pessoas Jurídicas nos termos do art. 44, I ao VI e art. 966 do Código Civil, com
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis conforme o artigo 967 do Código Civil
deverá apresentar para fins de habilitação Jurídica: Ato constitutivo, estatuto, inscrição
empresarial, registro comercial de empresas individual, Certidão de Condição de
Microempreendedor Individual - MEI ou contrato social em vigor, somado a todas as alterações

inclusive as consolidações^ devidamente autenticada nos termos deste instrumento;
c) As Pessoas Físicas equiparadas a Pessoas Jurídicas, nos termos do art. 44,1 ao VI e art.
966 do Código Civil e RIR/99 em seu artigo 150, com inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis conforme o artigo 967 do Código Civil deverá apresentar para fins de habilitação
Jurídica: registro comercial de empresas individual. Certidão de Condição de Microempreendedor
Individual - MEI, somado a todas as alterações Inclusive as consolidações^, devidamente
autenticada nos termos deste instrumento e acompanhada de fotocópia nos termos deste
instrumento da Carteira de Identidade Civil com foto e comprovante de regularidade de Pessoa

^ Física com a Receita Federal/MF - CPF, nos termos do art. 29, I da Lei Federal no 8.666/1993
emitido na internet, no sítio da Receita Federal;

d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

f) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

Os atos consolidados não tornam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de
habiiitação e devido cumprimento do Art. 1°, I e 2° I da Lei Federal n° 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e
relações do consumo.
Os atos consolidados não tomam sem efeitos os atos anteriormente praticados, devendo apresentar todos os atos para fins de comprovação de
habiiitação e devido cumprimento do Art. 1°, I e 2° I da Lei Federal n° 8.137/1990 que versa sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e
reiações do consumo.

Praça Cel, Jo8o Sá, n«.665,Centro-CEP 48,660.000 Chorrochó-BA CPF 027A08.0^0S
Fem/m:(75)3477.JJ74
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g) Decreto de autorização, em se tratando 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;
6.1.2. - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ) emitido através de consuita no site oficiai da Receita Federal do Brasil - RFB,
com inscrição ativa e contendo Código Nacionai de Atividade Econômica - CNAE, compatível com
o objeto deste certame, nos termos do Art. 29, I da Lei Federai n®. 8.666/93, emitido nos
úitimos 12 meses;

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduai ou municipal, se houver, relativo à
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, nos
^ termos do Art. 29, II da Lei Federal no. 8.666/93;
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAÜ) por eias administrados nos termos do Art. 29, III da Lei
Federai n®. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federai no. 8.666/93, emitida no
sítio da Receita Federai do Brasil - RFB;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federai n®. 8.666/93, emitida na Internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
do licitante;

d.l) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tai condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal no. 8.666/93, emitido na Internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
nos termos do Art. 29, IV da Lei Federai no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente
no sítio oficiai da Caixa Econômica Federai - CAIXA;
g) Prova de Inexistência de débitos Inadimplldos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io
de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal n®. 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficiai do Tribunal Superior do Trabalho - TST;
6.1.2.1. - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabiiitação.
6.1.2.2. - A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição,
apiicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4°, §1° do Decreto no. 8.538, de 2015.
6.1.2.3. - Os iicitãntès quê sé ènquãdrãrêm nà càtègòriã dè micròèmprèsà òu èmprêsã dê
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente
Praça Cel, João Sá, n^. 665,Centro-CEP 48,660-000 Chorrochó-w^
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qualquer restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto
do artigo 43 da Lei Complementar n®. 123/2006, alterada pelas Leis Complementares no.
128/2008 e 147/2014.

6.1.2.4. - Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno
porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo Inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual
período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme o art. 43 § 1° da Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas Leis Complementares
nO. 128/2008 e 147/2014.

6.1.3. - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
^ 6.1.3.1. - Certidão negativa de faiência e/ou recuperação judiciai, em se tratando de
sociedades comerciais, ou de Execução Patrimonial, em se tratando de sociedade civil, passada
pelo distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no máximo 60 (sessenta) dias
anteriores à data de realização desta licitação ou Certidões que pesquisem apenas processos do
Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJE.

6.1.3.2. - O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federai,

será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em
que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao
disposto naquele preceito constitucional.

6.1.3.3. - Comprovação de Capitai Social, através de contrato social registrado na Junta
Comercial, igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor global da proposta que a
licitante apresentará.

CLÁUSULA SÉTIMA - PROPOSTA COMERCIAL
7.1. - A proposta comercial deverá conter preço unitário e total, em real, do objeto, com no
máximo 02 (duas) casas decimais, conforme especificações, entendido o preço total como
sendo preço unitário multiplicado pela quantidade solicitada, obrigatoriamente em algarismos
arábicos, prevalecendo, em casos de divergência, o produto do valor ofertado como preço
unitário, pela quantidade licitada. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos os custos
do frete, instalação (quando houver), materiais, mão-de-obra, ICMS, e outros encargos que
venham incidir nos serviços do objeto, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e
serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas
condições durante o prazo de contrato.
7.2. - Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do
anexo I.

7.3. - No preço cotado deverão estar todas as despesas tais como, entre outras, as

correspondentes à mão de obra, aquisição e transporte de materiais, máquinas e equipamentos,
tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais), emolumentos, seguros, inclusive
contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhista de qualquer natureza.

7.4. - Cada licitante apresentará uma só proposta, não sendo admitidas alternativas.
7.5. - Só serão aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste edital, ou seja, na
data e hora da abertura.

7.6. - A proposta deve ser redigida em língua portuguesa e em papel timbrado da empresa,
datilografada ou digitada em computador em 01 (uma) via de igual forma e teor, sem emendas.
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rasuras ou entrelinhas, assinada na úitima folha, com aposição de carimbo da empresa ou
licitante e assinatura, e rubricadas as demais folhas.

7.7. - O prazo de validade da proposta para fins de homologação e adjudicação do resuitado da

licitação não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sua
apresentação.
7.8. - Se por faiha do Licitante a proposta não indicar o prazo de sua vaiidade, esta será

considerada váiida por 60 (sessenta) dias independentemente de quaiquer outra manifestação.
7.9. - O iicitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nome do representante que
irá assinar o contrato, No do CPF, No do RG, Estado civil, profissão e endereço residenciai.
7.10. - O licitante vencedor deverá ter conta corrente pessoa jurídica, informando na sua
^ proposta, o n® da agência bancária e no da conta.

7.11. - Apresentada a proposta, o Licitante estará automaticamente aceitando e se sujeitando
às ciáusuias e condições do presente Editai.
7.12. - Assinatura do responsável legal da empresa.
7.13. - Serão desclassificadas as propostas que:

7.13.1. - não ãtèndêrêm às èxigênClãs cõntidãs nó prêsèritè Edital.
7.13.2. - sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificuitar
o julgamento, a critério exclusivo da Comissão de Licitação;
7.13.3. - contenham ofertas e vantagens não previstas neste editai, ou estejam em desacordo
com as especificações aqui exigidas;

7.13.4. - contenham ainda preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;

7.14. - Será desciassificada a licitante que apresentar proposta com preços unitários ou giobais
superiores aos constantes neste Edital.

CLÁUSULA OITAVA - DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES E

^ JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
8.1. - Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do processo de iicitação, desde
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a reaiização dos trabalhos.

8.2. - A proposta deverá ser entregue pelo licitante ou por intermédio de representantes da
firma licitante, simuitaneamente, à Comissão Permanente de Licitação, em envelope fechado,
contendo os dados indicados no sub-item 5.8, no dia e hora em que se reaiizar a abertura do

CONVITE, ou seja, conforme o preâmbuio deste Editai;
8.3. - Será iavrada ata da sessão de abertura, circunstanciada, na quai serão consignadas
declarações, contestações ou impugnações por ventura interpostas por quaiquer das iicitantes e

as demais ocorrências que interessem ao juigamento da iicitação e será assinada pelo Presidente
e pelos membros da Comissão, e facuitativamente, peios iicitantes ou representantes das firmas

Iicitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assiná-la, esta circunstância deverá ser,
em tempo, consignada na ata;

8.3.1. - A ata de que trata o subitem anterior não poderá conter rasuras nem entreiinhas,
registrando-se neia, através de ressaivas, todos e quaisquer enganos ou emendas que

porventura venham a ocorrer.
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8.4. - O julgamento será realizado por menor preço global em conformidade com o disposto
nos Art. 43, 44 e 45 da Lei n°. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e Lei complementar n®.
123/06, sendo considerada como proposta mais vantajosa àquela que, atendendo as exigências
deste Edital, apresente o "MENOR PREÇO" para o os serviços a serem executados.

8.5. - A decisão da comissão somente será considerada definitiva, após a homologação e
adjudicação pela instância superior.
8.6. - No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2° do
art. 3° da Lei n.o 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se houver
na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou empresa de
pequeno porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço inferior

àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §1°

^ c/c o artigo 45, í da Lei Complementar n^. 123/06, alterada pelas Leis Complementares n"^.
^ 128/2008 e 147/2014, Decreto no. 8.538/2015.
8.7. - Feita à classificação, a Comissão encaminhará ao Gabinete Municipal, para homologação e
adjudicação do processo licitatório, indicando o resultado final do mesmo.
8.8. - A autoridade competente, até a entrega das notas de empenho, poderá desclassificar os
licitantes vencedores mediante despacho fundamentado, sem que caiba direito à indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao julgamento da licitação, em virtude
da comprovação de fato ou ato que desabone a idoneidade financeira, técnica ou administrativa
dos mesmos.

CLÁUSULA NONA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. - Os recursos obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei Federal no. 8.666/93 e
alterações.
9.2. - Eventuais recursos referentes ao presente Convite deverão ser interpostos no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente, em petição
escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitação e protocolada no endereço mencionado no
item 19.11, deste Convite.

fm, 9.3. - Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que terão prazo máximo
de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para impugná-lo.
9.4. - Recebida à impugnação do recurso de que trata o item anterior, ou esgotado o prazo para
tanto, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 03
(três) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído, e respectiva
impugnação à Comissão de Licitação, que decidirá em 03 (três) dias úteis contados da data de
seu recebimento.

9.5. - Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento
de propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de Licitação,
motivadamente e, havendo interesse para da Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA, atribuir
efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.

9.6. - Os recursos interpostos fora do prazo não serão levados em consideração;

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
10.1. - Existindo discrepância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá este
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10.2. - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital ou que
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, cabendo à Comissão de
Licitação justificar os motivos que a tornam inexeqüívei ou os preços excessivos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIEMIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1. - O pagamento será efetuado até o 10** (décimo) dia do mês subseqüente a prestação
dos serviços, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura. O
recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de Finanças, para
emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o
pagamento.

11.2. - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja
em débito para com a Administração, enquanto pendente de iiquidação, qualquer obrigação
^ financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
11.3. - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em
nome da Licitante Contratada.

11.4. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças,
para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

I Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal no. 8.666/93, inclusive aqueies relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n®. 8.666/93, emitida no

sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;
II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal n®. 8.666/93, emitida na Internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
do licitante;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federai no. 8.666/93, emitido na Internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente
no sítio oficiai da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io
de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1. - Este Editai e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser assinado entre O

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ e a LICITANTE VENCEDORA, no qual ficará
estabelecido que o foro da cidade de CHORROCHÓ-BA, será o único competente para dirimir
todas e quaisquer dúvidas oriundas da interpretação dos termos contidos no dito instrumento
contratual;
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12.2. - A lidtante vencedora terá o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para assinar o contrato,
a partir da sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, observadas ainda as
regras do Art. 81 da Lei no. 8.666/93 e alterações.

12.3. - A execução dos trabaihos iicitados, peia empresa declarada vencedora desta Licitação,
será feita mediante CONTRATO POR PREÇO GLOBAL.
12.4. - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contratado, conforme estabelece o art. 65, da Lei no. 8.666/93 e alterações, refletindo-se este
percentual no valor global do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA
^ 13.1. - Deixando a contratada de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da
proposta, ou os concernentes as especificações e condições preestabelecidas no Edital e seus
anexos, a Prefeitura poderá optar pela convocação das demais licitantes, obedecida
sucessivamente à ordem de classificação, ou peia realização de novo processo licitatório.
13.2. - Pela inadimplência total ou parcial de qualquer das condições estabelecidas neste Editai,
a Prefeitura poderá, independentemente de cobrança de multas e garantida a prévia defesa,
apiicar CONTRATADA, as seguintes sanções:

I - advertência;
II - suspensão temporária de participar em iicitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a dois (02) anos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando o fornecedor ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção apiicada com
base no inciso anterior.

13.3. - As sanções previstas nos incisos II e III acima poderão também ser aplicadas ao lidtante
que, em razão de contratos regidos pela Lei no. 8.666/93, e aiterações tenham sofrido

^ condenação definitiva por praticarem, por meios doiosos, fraude fiscai no recoihimento de
quaisquer tributos, tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da iicitação ou
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude dos atos
ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUB - CONTRATAÇÃO
14.1. - A contratada poderá, com anuência escrita da contratante, sub-contratar com terceiros,
a execução de serviços objeto desta Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MULTAS
15.1. - A contratada ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do
valor total contratual, pela inadimplência de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da
multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do
recebimento da notificação.
15.2. - A contratada ficará sujeito à muita moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia,
sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste editai, ou pela

inadimplência de quaiquer obrigação contratuai.

amtòniOWLLEN BARBOSA UMA
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15.3. - A multa a que se refere o Item anterior será desconta dos pagamentos devidos pela
Prefeitura, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente
e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CLÁUSULAS PRINCIPAIS
16.1. - Será facultado à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a Instrução do processo, bem como solicitar a

Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
16.2. - A contratada poderá, com anuência escrita da contratante, sub-contratar com terceiros, a
execução de serviços objeto desta Licitação.

16.3. - A contratada deverá possuir inquestionável reputação ético-profissional, estando apta a
executar os serviços técnicos exigidos, devendo ser apresentado atestado de pelo menos uma
empresa do ramo objeto do processo licitatório, aonde conste à boa prática de serviços prestados
pela empresa licitante;

16.4. - A contratada deverá declarar sujeitar-se às estipulações, sistema de penalidades e
demais regras decorrentes do processo licitatório expressas no edital e também as constantes na
Lei Federal no. 8.666/93.

16.5. - A execução do objeto será fiscalizada por pessoa credenciada pela contratante com
poderes para verificar o fiel cumprimento deste em todos os termos e condições, sendo que
eventual omissão não eximirá a contratada dos compromissos e obrigações assumidos perante o
contratante.

16.6. - O contratante poderá alterar ou rescindir unilateralmente o contrato por despacho
motivado, sem direito a ressarcimento ou indenização à contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. - Se responsabilizar pelos prejuízos que possam ser acarretados à contratante pelo não
cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas.
17.2. - Arcar com toda e qualquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuado,

^dentre elas, transportes, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
17.3. - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a
sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste
certame.

17.4. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência da prestação dos serviços deste certame.
17.5. - Responsabilizar-se e assumir todos os ônus decorrentes da adoção de todas as medidas
de segurança, inclusive as que a fiscalização juigar necessárias à preservação dos bens e
interesses próprios da contratante e de terceiros em geral.
17.6. = Responsabillzar=se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
contratante ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos serviços, não
sendo a contratante, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos.

17.7. - Permitir que a contratante, sempre que convier, fiscalize os serviços, objeto deste
certame.

17.8. - Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiadoSj^e a
envolva,
independente de solicitação.
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17.9. - Emitir Nota Piscai referente à prestação dos serviços, para fins de atestação e liquidação
peia contratante.

17.10. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à contratante, a

ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.
17.11. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho
serão de exclusiva responsabilidade da contratada, assim como, no caso de ajuizamento de
reclamações trabalhistas.
17.12. - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de
Chorrochó-BA ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, na execução do objeto desta licitação independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
17.13. - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato;

17.14. - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com o Município de Chorrochó-BA;
17.15. - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
contratada às dependências da contratante.
18.2. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item li.O
deste Edital.

18.3. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

18.4. - Disponibilizar todos os recursos necessários ao correto levantamento das informações
para elaboração do projeto proposto;

18.5. - Disponibilizar servidor do quadro da Prefeitura Municipal que ficará como representante
para comunicação com a contratada, além da verificação e atesto do serviço contratado;
18.6. - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratada ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

19.0. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste certame será diretamente vinculado e
subordinado ao contratado, não tendo com o contratante nenhuma relação jurídica sobre
qualquer título ou fundamento.
19.2. - A Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento das propostas, caberá o
julgamento a obediência das disposições deste Editai, bem como decidir quanto às dúvidas ou
omissões;

19.3. - A comissão permanente de licitação poderá solicitar de quaisquer iicitantes informações

compiementares, necessários ao exato cumprimento de sua competência. antÒNIOWILLEN BARBOSA UMA
CPF O27M0 O1S-OS
-)
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19.4. - Fica assegurado ao Município de Chorrochó, o direito de no interesse da Administração,
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamações ou indenizações:

19.4.1. - Adiar a data de abertura das propostas a presente licitação, dando conhecimento aos

interessados através de fax, e-mail ou telegrama, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas da data inicialmente marcada;

19.4.2. - Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatório, por razões de

interesse público decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, a qualquer tempo antes da adjudicação dos serviços;
19.4.3. - Alterar as condições desta licitação, as especificações e qualquer documento pertinente
a esta licitação, desde que fixe novo prazo para apresentação das propostas.

19.5. - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Convite, o licitante que, tendo-a
aceita sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de proposta, falhas ou
irregularidades. Qualquer impugnação deverá ser efetuada por escrito e protocolada no setor de
protocolo da Prefeitura.

19.6. - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que
forem adjudicados em conseqüência desta licitação, sem expressa autorização da Prefeitura de
Chorrochó-BA.

19.7. - O não comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta
de sua assinatura na respectiva ata, implicará na aceitação das decisões da Comissão
Permanente de Licitação.

19.8. - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas
constantes do presente certame.

19.9. - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da execução dos serviços dentro
dos limites estabelecidos na Lei Federal no. 8.666/93 e alterações.
19.10. - O Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
que se mencione em um desses documentos e se omita em outro, será considerado especificado
e válido.

19.11. - Ficam reservados á Prefeitura Municipal de Chorrochó, no âmbito administrativo, o
direito e a autoridade para dirimir dúvidas, bem como resolver todo e qualquer caso similar, não
previsto no Contrato, no Edital, nas especificações, nas normas, nos regulamentos e em tudo
mais que, de qualquer forma, relacione-se direta ou indiretamente, com os serviços em questão,
podendo, inclusive, socorrer-se da Lei Federal no. 8666/93.
19.12. - A licitante deverá inteirar-se de todas as dificuldades que surgirão durante a execução
dos serviços.

19.13. - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta iicitação, na
modalidade de CONVITE, serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação,
na sede da Prefeitura Municipal de Chorrochó=BA, situada na Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro,
Chorrochó-BA, das 08 às 12 horas, fone (75) 3477-2174.
Chorrochó-BA, 04 de.fevereiro de 2022.
ANTONIO WILLEN BARBOSA UHA

ANTÔNIO UÍlTÍiÍ
Presidente da CPL

'CPF 027A08015-05
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LICITAÇÃO CARTA CONVITE N».002/2022
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto:

contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e reaiização
da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação
em sua rede de ensino, conforme especificações estabeiecidas neste Termo de Referência,
conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT.

UNID.

V. UNIT.

02

HORA

R$ 5.383,33

V. TOTAL

PALES1
01

Palestra magna - PROFESSOR
DE ALTA PERFOMANCE

R$

'j. """

02

Oficina para os Educadores da
Ed. Infantil, creche e préescoia - (Planejamento para o
presencial considerando os 02
anos
de
pandemia):
"Articulando

saberes

desenvolvendo

10.766,66
■

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

e

competências

por meio dos
experiências".

campos

de

Oficina - Pedagógica para os
professores
do
Cicio
de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
03

(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as
aulas presenciais".

Oficina

para

Educadores do

Ciclo Intermediário - 4° e 5°

04

ano(0 que fazer para diminuir
a defasagem na alfabetização):
Ler e escrever, possibilidades

em todas as áreas para o
desenvolvimento

da

proeficiência.
05

Oficina para eos educadores da
Língua Portuguesa (5° ao 9°
ano): "Aspectos Constitutivos
da Proficiência Leitora".

Oficina Matemática (6° ao
9°
ano):
"Modelagem
06

matemática para a construção
de
práticas
de
ensino
significativas".

ANTÔNIO WlUtN BARBOSA UHA

CPF 027A^,01S-OS
PresideiVl^é CPL
Portaria N 001/2022
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Oficina para os professores das

07

demais áreas (Ciências da
Natureza, História, Geografia,
Ingiês, Artes, Educação Física e
Reiigião): Metodoiogias ativas

08

UNIDADE

R$

766,67

R$

6.133,36

para
desenvolver
os
comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.

í||||0|^||||||e (SE

DFIÇIh

08

Oficina
Pedagógica
para
professores e coordenadores
da Educação Especial (Teoria e
prática): "A Empatia como
parte da avaliação na Educação

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

04

UNIDADE

R$

685,00

R$

2.740,00

12

UNIDADE

R$

685,00

R$

8.220,00

16

UNIDADE

R$

651,67

R$

10.426,72

R$

10,50

R$

4.515,00

Inciusiva".

Oficina

Pedagógica

para

profesores e coordenadores da
09

Educação Especial (Teoria e
prática): "A Empatia como
parte da avaliação na Educação
Inciusiva".

10

Oficina
Pedagógica
para
professores Oficina - Educação
do Campo (Teoria e prática,
Muitiseriado) - Desafios e
perspectivas das escolas do/no
campo.

Projeto
de
Vida
para
professores e coordenadores
11

dos anos finais (área de
ciências
humanas):
"0
currículo e os caminhos para
uma

aprendizagem

significativa!" Projeto de Vida?:
responsabilidade e cidadania".

Oficina para o pessoal de apoio
(Perspectiva
pandemia):
12

"Processos
humanizado:

de
trabalho
Transformar o

espaço
escolar
compromisso
de

é

um
todos".

(Perspetiva pandemia).

Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
13

Municipais
de
Chorrochó:
"Elaboração do Plano de
Gestão Escolar Anual - PGEA):
Dimensão de Gestão Escolar e

suas Competências".

pfl^ÉRPÉliiHiiiiilMÉiiiiililiiii
14

Máscara tipo 3D confeccionada
com
tecido
percal
azul
marinho, elástico na cor preta,
pintura em silk screen, costura

430

■ ■■

UNIDADE

com linha de algodão.

14
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Estojo:

medidas,

22x08x06,

bolsa em nyíon 600, seguindo
normas

da

abnt

nbr

10591:2008 com gramatura x
= 347,98 g/m2 com cv =
I,84%, (apresentar
laudo
acreditado
no
IN METRO)
acabamento

15

interno

na

costura. Fechamento em zíper
n° 06 seguindo normas da

215

UNIDADE

R$

18,79

R$

4.039,85

215

UNIDADE

R$

44,56

R$

9.580,40

215

UNIDADE

R$

44,63

R$

9.595,45

215

UNIDADE

R$

8,55

R$

1.838,25

215

UNIDADE

R$

46,94

R$

10.092,10

ABNT NBR 13538; 1995 COm

análise

quantitativa

GRAMATURA 211,20 gm CV
II,94% com densidade de fios
do ziper, TRAMA 42,72 CV
3,13%
(apresentar
laudo
acreditado no IN METRO) com
pinqente tipo chick.
Garrafa em material inox com
16

tampa
roscavei,
com
capacidade de 750 mi e pintura
e sik com uma cor só, arte a
ser fornecida pela prefeitura.

17

Camisas em malha de algodão
30.1 penteada, modelo ragian.
Tamanho p,m,g, gg e xg.
Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela
secretaria.

Pintura

frente

e

costa poiicromia.
18

Borrifador de álcool de bolsa de
lOOmi

Caderno pedagógico tamanho

19

A5 em
capa
dura
com
capacidade de 100 folhas sedo
as quatro primeiras coloridas
com dados a serem passados
pela prefeitura e o miolo em

um único padrão em uma cor
só preto.

ANTÔNIO WUEN

CPF
027^8.01^05
PrestdeMe da OPL
Portaria N 001/2022
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Mochila Encoge em material

mescla sintético, tamanho (LA-E) 31x42x08 cm; Com zíper
reforçado; com frizo na frente
e nas costas; com divisória em
tnt 34 cm; com dois bolsos
sobrepostos frontalmente ao
corpo, sendo um no tamanho(
L-A-E-) 31X30X05 cm com frizo
e vivo reforçado e o outro
medindo( L-A)31x22 cm;, com
estampa da iogomarca do

município em subiimação; duas
20

aiças
de
mão
em
fita
poiipropiieno 26x03;duas aiças

215

UNIDADE

R$

83,74

R$

18.004,10

01

UNIDADE

R$

530,00

R$

530,00

01

UNIDADE

R$

92,67

R$

92,67

01

UNIDADE

R$

875,00

R$

875,00

01

UNIDADE

R$

742,00

R$

742,00

01

UNIDADE

R$

530,00

R$

530,00

215

UNIDADE

R$

81,17

R$

17.451,55

02

DIAS

R$

275,00

R$

550,00

de costas tamanho 36x08 com

espuma

pac

4

mm

e

acabamento
em
cadarço,
reguladores de aiças presos às
extremidades;
fitas/cadarço

duas
100%

poiipropiieno 3,0 cm largura ;
alça de ombro em fita 100%
poiipropiieno com regulador de
1,4 m; a bolsa contem 03
cursores do tipo chique, e
acabamento de tnt na costura.

MAfERiAlS DE GRAFICA
Painel em Lona vinílica 380g,
com
impressão
digitai,
21

medindo 2,00mxl,50m, com
iihós

Confecção
impressão
22

de

Banner, com
digitai,
medindol.20m X 80cm, com

acabamento

em

bastões

de

madeira, ponteira de PVC e
cordões
23

Aluguei de estrutura metaion
galvanizado para suporte da
lona

24

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção

Banner

de

Boas

Vindas com impressão digital,
25

medindo 2m
acabamento

x 1.50m, com
em

bastões

de

madeira, e ponteira de PVC e
cordões.

jALlíílÈNf^|i|D/PilN
Alimentação
26

(Café

da

manhã/Aimoço/Lanche) - 215
pessoas

27

Aluguel do Espaço

Praça Cel. Jo8o Sá, n». 665,Centro-CEP 48.660-000 Chorrochó-éNTC
(7§)1477-2174

CPF
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28
29

Aluguel de pratos, talheres,
suqueiras, travessas.

Ornamentação p/ 2 dias de
evento

02

DIAS

R$

655,00

02

DIAS

R$ 2.570,00

R$

1.310,00

R$

5.140,00

R$ 162.059,91

VALOR TOTAL

Justificativa:

A Jornada Pedagógica do Município de Chorrochó contempia os profissionais da educação, das
etapas da Educação Infantil, (creche e pré-escola) Ensino Fundamental: Anos iniciais e finais e
as modalidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação do Campo.

Com o objetivo de redimensionar os trabalhos educacionais administrativos e pedagógicos das
unidades escolares, a Secretaria Municipal de Educação a cada início de ano letivo se programa
para organizar a sua Jornada Pedagógica possibilitando momentos de reflexões e
discussão de temáticas relacionadas ao contexto escolar, na busca de desenvolver uma prática
pedagógica que atenda as reais necessidades e anseios da comunidade.
Por se tratar de um evento de suma importância e que envolve recursos humanos e financeiros
faz-se necessário a contratação de empresa especializa que além de organizar toda a
programação também será a responsável pelos especialistas que irão discutir os temas
previamente selecionados e de total relevância para todos os envolvidos.

Para a edição 2022 deverá ser contratada uma empresa para realização da Jornada Pedgógica,
onde discutirá a temática; "Acolher, educar e incluir no retorno escolar presencial: o que fazer
para garantir o direito a aprendizagem?" com monitoramento, avaliação e proposição de

políticas, voltadas para educação municipal em consonância com o Plano Nacional de Educação,
com uma pré-jornada nos dias 22 e 23 de fevereiro do corrente ano, e jornada propriamente
dita nos dias 03 e 04 de março do ano em curso, objetivando discutir e eleger prioridades para a
Educação do nosso município, bem como, assegurar a articulação entre as entidades setoriais e
sociedade civil no cumprimento das ações municipais em todos os segmentos educacionais.

PÚBLICO ALVO: Profissionais da Educação e Sociedade Civil Organizada.
OBJETIVO GERAL: Discutir e eleger prioridades para a Educação do nosso município, bem
como, assegurar a articulação entre as entidades setoriais e sociedade civil no cumprimento das
ações municipais em todos os segmentos educacionais.
PROFISSIONAIS: Professores (Especiaiistas, Mestres ou Doutores) para reaiizar palestras e
formadores para realização das oficinas.

CUSTO OPERACIONAL E LOGÍSTICO
Espaço do evento: CRC-Clube, sob responsabiiidade da empresa contratada.
Ornamentação do espaço para o evento: sob responsabilidade da empresa contratada.
Montagem de equipamentos de som: sob responsabilidade da empresa contratada.

Assessorla técnica e pedagógica para acompanhamento do evento: sob responsabilidade

da empresa contratada.
Lanches e aimoço: sob responsabilidade da empresa contratada.

ANTÔNIOmENBARSôSAUMA
Qpf 027.400.0^^^
Presidente
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Hospedagem + alimentação para todos os participantes: sob responsabilidade da empresa
contratada.

Translado dos Palestrantes e formadores: sob responsabilidade da empresa.

TERMO DE REFERÊNCIA - DETALHAMENTO TÉCNICO

A Jornada Pedagógica do Município de Chorrochó abrange a Educação Infantii, (creches e préescolas) Ensino Fundamentai séries iniciais e séries finais, Educação de Jovens e Aduitos,
Educação do Campo, Professores da Saia de Recursos Multifuncionais e demais profissionais da
educação (serviços gerais, porteiro, merendeira, agente de secretaria, fiscai de pátio,
bibliotecária etc.).

^PALESTRAS
1.

"PROFESSOR DE ALTA PERFORMANCE"(02H)-

Público-alvo: Todos os profissionais de Educação (Professores, Coordenadores, Gestores, e
Profissionais de educação).

Carga-Horária - 02 horas
Quai a profissão que forma todas as outras? Sem dúvida aiguma a do professor. E não é incrívei
como este profissionai é muito reconhecido em alguns países e tão pouco valorizado no Brasil?
Já parou para pensar a importância gigantesca dos professores na vida das pessoas?

Como pode um país se desenvolver verdadeiramente sem antes passar por uma transformação
na educação? E o principal ator, o protagonista, é o professor, aquele que faz a coisa acontecer
lá na ponta, na escola, com os alunos e toda a comunidade escoiar.
Portanto, este profissionai deve ser valorizado não apenas no discurso, mas de fato com uma
formação continuada de qualidade, apoio e reconhecimento perene da liderança, bem como uma
remuneração que espelhe o papel significativo na vida dos aiunos. Para tanto, a palestra deve

^despertar nos professores o seu verdadeiro papel no processo de cumprimento de sua missão
através de um momento de reflexão quanto a contribuição como cidadão e como agente de
mudança na escola.
OFICINAS:
ITENS:

2. Oficinas Pedagógicas para as Equipes Gestoras das Escoias Municipais de Chorrochó:
"Eiaboração do Piano de Gestão Escolar Anual- (PGEA): Dimensão da Gestão Escolar e
suas Competências"!
Púbiico-alvo: Coordenadores, Gestores.

Carga-horária - 16H
O Plano de Gestão Escolar é um documento onde são registradas todas as ações da escoia.

Nele constam várias informações, como a formação da equipe escolar, horários de funcionamento da
entidade, os recursos materiais e físicos do iugar, uma súmuia do PPP, as temáticas que serão
trabaihadas e todas as ações e eventos que serão desenvoividos na escola durante o ano letivo. O
piano de gestão escoiar auxiiia a organização da escoia ou curso. Isso porque estabeiece uma
rota e cada uma das ações para que sua instituição chegue aos objetivos, laborar, aprovar e

executar um plano administrativo para o bom andamento da escoia não é uma tarefa fácii, mas é
extremamente necessária e precisa da interação de todos da comunidade escoiar: funcionários.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ: 13.915.665/OOOÍ^r»-

— _ nitUK
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gestores, professores, pais de alunos e alunos. As oficinas a serem realizadas, devem apresentar
uma proposta de construção do Plano de Gestão, fortalecendo os laços entre todos da comunidade

escolar, em um trabalho dialógico que aprimore a cada dia o desenvolvimento de uma educação de
qualidade.

3. Oficina Pedagógica para professores e coordenadores da Educação Especiai (Teoria
e prática):"A Empatia como parte da avaiiaçâo na Educação Inciusiva!
Púbiico-aivo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária: 4 horas

A Oficina Pedagógica serve de referência na formação de professores para a materlallzação do
Referencial Curricular Municipal e organização do trabalho pedagógico, colocando em prática a
Base Nacional Comum Curricular -BNCC, o Referencial Curricular Municipal (RCM), bem como o

^Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garantir a todos os profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextuallzações dos sistemas de ensino e a meta 04 que trata dos serviços
especializados para a educação Inciusiva. A oficina deve ser composta por diferentes ações que
compõem a pauta com uma seqüência de atividades recomendadas para que o professor
formador trabalhe com foco nas principais Inovações que a BNCC e o RCM trazem para essa

modalidade de ensino. As atividades serão constituídas por Metodologias Ativas dentro das
necessidades da Educação Especial, colocando na prática do professor as Tecnologias da
Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a Avaliação da Aprendizagem por melo de
práticas Inovadoras como a Aprendizagem DIalógIca que facilitam a compreensão e prática do
professor. Além disso, aborda as premissas de qualidade na formação docente e diferentes
estratégias metodológicas Importantes para o desenvolvimento de habilidades e competências.
4. Oficina Pedagógica para professores e coordenadores da Educação de Jovens,
Aduitos e Idosos: A Educação de Jovens e Adultos: Limites, tensionaiidades e
possibilidades
Púbiico-aivo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária; 4 horas

A Oficina pedagógica para os educadores da Educação de Jovens, adultos e Idosos- EJAI serve
de referência para a formação de professores para a elaboração do Referencial Curricular

Municipal da EJAI, bem como a organização do trabalho pedagógico, colocando em prática a
Base Nacional Comum Curricular -BNCC e o Plano Municipal de Educação (PME) em sua meta 16

que garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
A proposta é apresentar as principais características das unidades temáticas e explorar a
organização e as novidades apresentadas na BNCC com foco na elaboração. Estes temas serão
explorados por melo de métodos ativos, com foco na Investigação, que é a essência para
desenvolver as competências e habilidades de cada área e promover a construção coletiva da
proposta curricular da modalidade. O objetivo desse trabalho será o de conhecer a Importância
de metodologias Inovadoras na EJAI e a necessidade de trabalhar com a Inclusão digital de
forma a engajar e motivar os sujeitos dessa modalidade, valorizando suas diferentes
habilidades, possibilitando principalmente uma aprendizagem mais significativa tendo em vista a
sua participação como cidadãos no contexto em que vivem. Na Oficina os professores devem ser
convidados a vivenclarem e refletirem sobre o ensino e aprendizagem em um contexto próprio,
auxillando-os com dicas para a elaboração de um Plano de Ensino centrado na modalidade em
questão. O percurso formativo deverá buscar e criar condições para os participantes
expressarem seu conhecimento e (re)pensar a sua prática pedagógica a partir de reflexões sobre
o que foi desenvolvido, relacionando com as competências gerais e específicas. Devem também
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mover os professores a um estado de abertura e atenção ao modo de pensar nessa modalidade
de ensino, propondo uma atitude investigativa para suas criações pedagógicas dentro do seu
contexto social e escolar. O desenvolvimento metodológico deve se dar a partir das
Metodologias Ativas dentro de cada campo de atuação. Tecnologias da Educação, a prática do

currículo e a Avaliação da Aprendizagem por meio de práticas inovadoras como a Aprendizagem
Dialógica que facilitam a compreensão e prática do professor. A verdadeira materialização do
currículo se faz de forma coletiva e colaborativa entre Formadores e Professores, por meios das
propostas apresentadas.

5. Formação Continuada para professores Oficina - Educação do Campo (Teoria e
prática, Muitisseriado) - Desafios e perspectivas das escolas do/no campo
Púbiico-alvo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária - 4 horas

A oficina pedagógica para os educadores que atuam em escolas do campo traz abordagens
teóricas e reflexivas em suas diversas esferas, promovendo a formação teórica e prática sobre
aspectos relativos a essa temática, tendo como objetivo a formação continuada dos profissionais
para a atuar nas áreas de educação, desenvolvendo ações que respeitem toda a diversidade
encontrada no campo. Tendo em vista, que o educador do campo deve ser aquele que contribui
com o processo de desenvolvimento para uma aprendizagem de qualidade, construindo
conhecimentos a partir da realidade vivida por eles e seus educandos. Assim, tendo em

consideração que educar é um ato político, a formação está pautada para a valorização da
diversidade e condição humana, algo que será construído e debatido entre os educadores do
campo de forma a garantir que na proposta pedagógica das escolas do campo , esteja incluída a
cultura, as sabedorias populares e o trato com a terra, os princípios da agroecologia, o trabalho
como princípio educativo, a identidade campesina e a reforma agrária, por meio de um pensar
local e global, buscando a valorização do sujeito do campo. De outro modo, um trabalho que
resgate o vínculo efetivo entre formação humana e produção material da existência, como
defendem os estudiosos da educação do campo. Estes temas serão explorados por meio de
métodos ativos, com foco na dialogicidade, que é a essência para desenvolver os saberes de
cada área e promover a construção coletiva da proposta curricular da modalidade. O percurso
formativo deverá buscar e criar condições para os participantes expressarem seu conhecimento
^ e (re)pensar a sua prática pedagógica a partir de reflexões sobre o que foi desenvolvido,
relacionando com os marcos normativos que regulamentam a educação do campo. Assim,

nossos esforços serão para garantir aos educadores do campo o acesso necessário aos meios e
formas de construção/apreensão do conhecimento da modalidade, através de uma proposta
educacional que suplante os desafios que permeiam o campo brasileiro e que fortaleça o projeto
de educação e de campo. O desenvolvimento metodológico deve-se dar a partir das
Metodologias Ativas, Tecnologias da Educação, discussões sobre a concepção de currículo para
as escolas do campo e a Avaliação da Aprendizagem. A verdadeira materialização do currículo se
faz de forma coletiva e colaborativa entre Formadores e Professores, por meios das propostas

apresentadas e que serão materializadas apresentando como produto a elaboração de uma
proposta pedagógica para a educação do campo.

6. Oficina - Projeto de Vida para professores e coordenadores dos anos finais (área de
ciências humanas):"O currículo e os caminhos para uma aprendizagem significativa!"
Projeto de Vida: responsabilidade e cidadania"
Púbiico-aivo: Professores, Coordenadores, Gestores.
Carga-Horária - 4 horas

O Projeto de Vida é um processo de autoconhecimento, identificação dos desejos,
desenvolvimento das potencialidades e revisão pelos valores dos alunos. O objetivo dessa oficina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.91S.66
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pedagógica deve ser o de oferecer ao professor subsídios para possibilitar que seus alunos , no
processo escolar, tracem um planejamento para atingir seus objetivos nos estudos,
estabelecendo roteiros e metas, sendo constituída uma base sólida de valores e conhecimentos
que o conduzam a continuidade dos seus estudos, para que descubram a necessidade de
projetar seus sonhos e desejos em forma de ações e vivenciarem a experiência de construção
com o apoio dos professores, da equipe escolar e da família. O percurso formativo deve servir
de referência na formação de professores para a materiaiização do Referencia! Curricular
Municipal e organização do trabalho pedagógico, colocando em prática a Base Nacional Comum
Curricular -BNCC, o Referencial Curricular Municipal (RCM), bem como o Plano Municipal de
Educação (PME) em sua meta 16 que garantir a todos os profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino. A Oficina Pedagógica do Projeto de Vida, deve ter
como intuito apresentar recursos pedagógicos adaptados que viabilizem a efetivação do ensino e
aprendizagem para que o Projeto de vida contribua para o desenvolvimento dos meninos e
meninas da rede de ensino. Explorando a organização e as novidades apresentadas na BNCC e
DCRB. Para o trabalho com projeto de vida, deve ser baseado no DCRB o tema formativo a ser
desenvolvido: O Projeto de Vida é o Eixo central do programa Ensino Integrai; O Projeto de Vida
envolve todos os aspectos da formação do estudante; O Projeto de Vida é um estímulo aqueles
que nem ousam sonhar; O sucesso da elaboração do Projeto de Vida depende do desejo pessoal
e da orientação e apoio dos educadores e família. Os temas a serem apresentados devem ser
explorados por meio de métodos ativos, como foco na investigação, que é a essência para
desenvolver as competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento do ser,
promovendo junto ao corpo docente a construção coletiva da materiaiização da proposta
curricular do Projeto de Vida. O desenvolvimento metodológico deverá se dar a partir das
Metodologias Ativas, Tecnologias da Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a
Avaliação da Aprendizagem por meio de práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica que
facilitam a compreensão e prática do professor. A verdadeira materiaiização do currículo se faz
de forma coletiva e colaborativa entre Formadores e Professores, por meios das propostas
apresentadas.
7. Oficina - Pessoal de apoio (Perspectiva pandemia): "Processos de trabalho

humanizado: Transformar o espaço escolar é um compromisso de todos".
Púbiico-aivo: Pessoal de Apoio das Escolas Municipais

CARGA-HORÁRIA- 16 horas divididas em 3 grupos
O Mapeamento de Competências consiste na pesquisa e definição de quais conhecimentos,
habilidades e atitudes são necessários para cada função ou cargo, assim como a importância
deles para o serviço público de qualidade. Este potencial precisa ser estimulado e aplicado nas
relações pessoais que estão diretamente ligadas as atividades de cada profissional.

9. Oficina para os Educadores da Ed. Infantil, creche e pré-escola -(Planejamento
para o presenciai considerando os 02 anos de pandemia): "Articulando saberes e

desenvolvendo competências por meio dos campos de experiência".
Público °Alvo Educadores da Educação Infantil
Carga-Horária- 8 horas

A Oficina Pedagógica deverá servir de referência para a formação de professores na
materiaiização do Referenciai Curricular Municipal e Estadual e na organização do trabalho
pedagógico, colocando em prática a Base Nacional Comum Curricular -BNCC, bem como o Plano
Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garante a todos os profissionais da educação
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas
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e contextualizações dos sistemas de ensino. A Oficina Pedagógica deverá engajar os professores
na compreensão dos vaiores, princípios e conceitos que fundamentam a proposta da Base
Nacional Comum Curricular, bem como do Referencial Curricular municipal dentro da perspectiva
da Aprendizagem Diaiógica, para a etapa da Educação Infantil, ao mesmo tempo em que cria
condições para reflexões sobre como a sua abordagem curricular apoia os professores na
realização de um planejamento curricular centrado nas crianças e na organização de um
cotidiano que garanta seus direitos e aprendizagens. As estratégias formativas sugeridas
envolvem os professores como sujeitos autônomos e protagonistas de suas práticas profissionais
por meio de diferentes contextos para que, nesse movimento, ressignifiquem os saberes sobre
como as crianças aprendem e quais as melhores estratégias para apoiar suas aprendizagens a

^ partir de um profundo respeito aos seus direitos. O desenvolvimento metodológico deverá se dar
a partir das Metodologias Ativas dentro dos 5 campos de experiências. Tecnologias da Educação,
a prática do currículo dentro do Ensino e a Avaliação e da Aprendizagem por meio de práticas
inovadoras como a Aprendizagem Diaiógica que facilitam a compreensão e prática do professor.
A verdadeira materialização do currículo se faz de forma coletiva e colaborativa entre
Formadores e Professores, por meios das propostas apresentadas.

10. Oficina Pedagógica para os professores do Ciclo de Aifabetizaçâo
ao
ano
(Leitura e escrita): "Compreendendo a aprendizagem iniciai da língua escrita para
recuperar aprendizagens no retorno as aulas presenciais".

Púbiico-alvo - Educadores do Ciclo de aifabetizaçâo (1° ao 3° ano)
Carga-Horária - 8 horas
A Oficina Pedagógica deverá servir de referência para a formação de professores na
materialização do Referenciai Curricular Municipal e Estadual e na organização do trabalho
pedagógico, colocando em prática a Base Nacional Comum Curricular -BNCC, bem como o Plano
Municipal de Educação (PME) em sua meta 16 que garante a todos os profissionais da educação

^ básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas
e contextualizações dos sistemas de ensino. A oficina deverá ser composta por ações que
compõem a pauta com atividades diversificadas e com uma seqüência de atividades
recomendadas para que os formadores trabalhem com foco nas principais inovações que a BNCC
traz para o Ciclo de Aifabetizaçâo. A pauta deverá ser constituída por Metodologias Ativas dentro
de cada campo de atuação, colocando na prática do professor as Tecnologias da Educação, a
prática do currículo dentro do Ensino e a Avaliação da Aprendizagem por meio de práticas
inovadoras como a Aprendizagem Diaiógica que facilitam a compreensão e prática do professor.
Além disso, deverá abordar as premissas de qualidade na formação docente e diferentes
estratégias metodológicas importantes para o desenvolvimento de habilidades e competências.
Os Primeiros Passos da Oficina do Ciclo do Ciclo de Aifabetizaçâo 1° e 2° anos, deverá engajar
os professores na compreensão dos valores, princípios e conceitos que fundamentam a proposta
da Base Nacional Comum Curricular, bem como do Referencial Curricular municipal dentro da
perspectiva da Aprendizagem Diaiógica, para o Ciclo de Aifabetizaçâo 1° ao 3° anos, ao mesmo
tempo em que cria condições para reflexões sobre como a sua abordagem curricular apoia os
professores na realização de um planejamento curricular centrado nas crianças e na organização
de um cotidiano que garanta seus direitos e aprendizagens. As estratégias formativas sugeridas
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devem envolver os professores como sujeitos autônomos e protagonistas de suas práticas
profissionais por melo de diferentes contextos para que, nesse movimento, ressignifiquem os
saberes sobre como as crianças aprendem e quais as melhores estratégias para apoiar suas
aprendizagens a partir de um profundo respeito aos seus direitos.

11. Oficina para Educadores do Cicio Intermediário- 4° e
ano (O que fazer para
diminuir a defasagem na aifabetização): Ler e escrever, possibiiidades em todas as
áreas para o desenvoivimento da proficiência
Público-alvo - Educadores do Ciclo (4° e 5° ano)
Carga-Horária - 8 horas

A Oficina Pedagógica do Ciclo Intermediário (4° ao 5° ano), deverá engajar os professores na
compreensão dos valores, princípios e conceitos que fundamentam a proposta da Base Nacional
Comum Curricular, bem como do Referenciai Curricular municipal dentro da perspectiva da

Aprendizagem DIaiógIca, para a Ciclo Intermediário (4° ao 5° ano), ao mesmo tempo em que se
deve criar condições para reflexões sobre como a sua abordagem curricular apoia os professores
na realização de um planejamento curricular centrado nas crianças e na organização de um

côtldlàno quê gãràntã sèus dirèitõs ê ãprêndizãgèns. Aâ èstrãtéglãs fõrmãtivàs à sèrèm
sugeridas, devem envolver os professores como sujeitos autônomos e protagonistas de suas
práticas profissionais por melo de diferentes contextos para que, nesse movimento,
ressignifiquem os saberes sobre como as crianças aprendem e quais as melhores estratégias
para apoiar suas aprendizagens a partir de um profundo respeito aos seus direitos. O
desenvolvimento metodológico se dará a partir das Metodologias Ativas dentro de cada campo
de atuação. Tecnologias da Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e a Avaliação da

Aprendizagem por melo de práticas Inovadoras como a Aprendizagem DIaiógIca que facilitem a
compreensão e prática do professor. A verdadeira materlallzação do currículo se faz de forma
coletiva e colaborativa entre Formadores e Professores, por meios das propostas apresentadas.

12. Oficina para os educadores de Língua Portuguesa (6<> ao 9° ano): "Aspectos
Constitutivos da Proficiência Leitora".

Público-aivo - Educadores de Língua Portuguesa do 6° ao 9° ano
Carga-Horária - 8 horas

A Oficina de Língua Portuguesa deve oportunizar a formação de professores e apoiar estratégias
para o desenvolvimento e qualificação de práticas educativas que concretizem a proposta
pedagógica do Referencial Curricular Municipal (RCM), o qual evidencia a Base Nacional comum
Curricular- BNCC, organizando o trabalho pedagógico a partir de tempos e espaços que
consideram a ação, o monitoramento e a avaliação das práticas educativas, potencializando o
ensino da leitura e escrita, promovendo a melhoria da qualidade de educação deste município. A
oferta de oficina pedagógica também deve ter a responsabilidade de cumprir com a meta 16 do
Plano Municipal de Educação que garante este processo a todos os profissionais da educação
básica em sua área de atuação, considerando as necessidades e demandas da rede de ensino. A
Oficina deverá ser composta por diferentes ações que atendam às necessidades de
aprendizagens dos professores de Língua Portuguesa desta rede de ensino, obedecendo uma
progressão das aprendizagens docentes e consequentemente discentes e trabalhando com foco
nas habilidades e competências preconizadas pela BNCC. A pauta será constituída para a
mediação do trabalho com metodologias ativas, embasadas nos princípios da aprendizagem
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dialógica, evidenciando o trabaiho com e a avaiiação da aprendizagem, na perspectiva da
formação docente para a formação do sujeito integrai e protagonismo estudantii. O componente
curricular de Língua Portuguesa tem como premissa a construção da linguagem para a
efetivação da comunicação e a significação do mundo para o sujeito que nele está inserido.
Portanto, a construção da linguagem revela-se num processo dinâmico e cotidiano de
significação do mundo e do próprio homem. Nessa perspectiva de atualização dos diferentes
modos de comunicação e constante significação do mundo, esta oferta de ação formativa para
este componente curricular enfatiza os campos de atuação, práticas de Linguagens e objetos de
conhecimento propostos pela BNCC na intenção da formação do sujeito integrai, como

protagonista da sua própria formação. O desenvolvimento do processo formativo se dará a partir
das metodologias ativas dentro dos campos de atuação, o estudo e trabalho com gêneros
textuais, a inserção dos princípios da aprendizagem dialógica, oportunizando o uso das
— tecnologias da educação e qualificação do ensino remoto, bem como a compreensão sobre a
avaiiação da aprendizagem, como reguladora das práticas educativas e indutora da melhoria da
qualidade do ensino.

13. Oficina de Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamentai (6° ao 9° ano):
"Modeiagem matemática para a construção de práticas de ensino significativas".
Púbiico-aivo - Educadores de Matemática do 6° ao 9° ano

Carga-Horária - 8 horas

A Oficina Pedagógica de Matemática assim como as demais, deve servir de referência para a
formação de professores para a materialização do Referencial Curricular Municipal e organização
do trabalho pedagógico. Deve-se colocar em prática o Plano Municipal de Educação (PME) em
sua meta 16 que garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em
sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas
de ensino. Cada ação formativa deverá compor estratégias para uma pauta com seqüência de
atividades recomendadas para que os formadores trabalhem com foco nas principais inovações

que a BNCC traz para Área de Matemática. Os Primeiros Passos do Percurso Formativo da oficina
de Matemática, o letramento matemático é probiematizado e discutido de forma transversal, por
meio da resolução de situações problema que podem ser propostas para os estudantes. Deverá
se e tratado também novos temas trazidos pela Base Nacional Comum Curricular como a álgebra
nos anos iniciais, a geometria das transformações nos anos finais e a realização da pesquisa
estatística em todas as etapas. O trabaiho deve ser desenvolvido por meio de metodologias
ativas que engajam o professor na resolução de atividades desafiadoras e o levam a refletir

sobre suas práticas, propiciando a ressignificação de seus saberes e concepções. O trabaiho será
constituído por Metodologias Ativas dentro de cada campo de atuação, colocando na prática do
professor as Tecnologias da Educação, a prática do currículo dentro do Ensino e Avaliação da
Aprendizagem por meio de práticas inovadoras como a Aprendizagem Dialógica e a modelagem
matemática que facilitam a compreensão e prática do professor. Além disso, deverá abordar as
premissas de qualidade na formação docente e diferentes estratégias metodológicas importantes
para o desenvolvimento de habilidades e competências.
14. Oficina para os professores das demais áreas (Ciências da Natureza, História,
Geografia, inglês. Artes, Educação Física e Religião): Metodologias ativas para
desenvolver os comportamentos de estudo e a autonomia investigativa.
Público -alvo- Professores do 6° ao 9° ano

Carga-Horária- 08 horas

A construção dos saberes históricos, sociais, científicos e do desenvolvimento das diversas
linguagens perpassa pela mobilização de determinados conjuntos de competências e habilidades
comuns a essas áreas ou específicas a cada área de conhecimento. São esses procedimentos.
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atitudes, comportamentos e processos cognitivos que garantem a manutenção dos saberes
existentes e a construção de saberes novos, emergentes das necessidades de uma sociedade

que a cada revoiução tecnoiógica se organiza e produz de forma peculiar às características da

época. Com isso, todos os saberes historicamente constituídos até aqui, apesar de sólidos não
devem ser considerados como obsoletos, pois podem ser transformados, modificados ou

substituídos, mediante a evolução da sociedade. Nesse contexto, onde saberes se transformam,
e onde a informação encontra-se disponível de forma vasta e simples, para que um sujeito
possa por meio desses conhecimentos exercer sua plena cidadania e participar ativamente das
transformações mobilizadas pelo próprio trabalho humano, precisa não só portar um repertório
de conceitos e idéias, mas saber mobilizar em diversos graus de complexidade e apropriação as
competências e habilidades relacionadas a construção e compreensão dos conceitos
pertencentes as diversas áreas de conhecimento. Desse modo, esse sujeito torna-se atuante no

^ processo humano de se apropriar, refletir sobre, colocar em prática e transformar
conhecimentos já estabelecidos. Visto que a abordagem teórico-expositiva, historicamente
abundante em ambientes escolares, não propicia o desenvolvimento de competências e
habilidades, e que esta mesma abordagem está enraizada na formação do professor, faz-se
necessário promover este espaço de discussão, reflexão e tematização da prática, para que
estes professores possam se apropriar de novos modos de ensinar e aprender, que possibilitem
colocar o aluno no centro da ação, sendo protagonista do seu processo de aprendizagem e

festando focado no desenvolvimento de habilidades que estão para além do currículo escolar.
Assim, as metodologias ativas despontam como possibilidades metodológicas para corresponder
as necessidades de um novo tempo, sobretudo àquelas metodologias associadas ao processo de
estudo, o qual é uma das capacidades estruturantes das ciências envolvidas nessa oficina. Nessa
oficina pretende-se que os professores reflitam sobre a importância da abordagem ativa em sala
de aula, identifiquem quais os seus benefícios e possibilidades de planejamento a partir dela e
possam conhecer as principais metodologias ativas associadas ao processo do estudar.
15. Coordenação Pedagógica do Evento

Realizar o planejamento e a realização de todas as atividades pedagógicas como oficina e
palestra.

^ MATERIAIS PARA KIT PEDAGÓGICO:
Máscara tipo 3D em tecido.

Estojo: medidas, 22x08x06, bolsa em nylon 600.

ANTÔNIO WILLIN BARBOSA UHA
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Garrafa em material inox com tampa roscavel, com capacidade de 750 ml e pintura e sik com
uma cor só, arte a ser fornecida pela prefeitura.

Camisas em malha de algodão 30.1 penteada, modelo raglan. Tamanho p,m,g, gg e xg.
Personalização: variação conforme solicitado pela secretaria. Pintura frente e costa policromia.

Borrifador de álcool de bolsa de lOOmI.

^8'

Agenda tamanho AS em capa dura com capacidade de 100 folhas sedo as quatro primeiras
coloridas com dados a serem passados pela prefeitura e o miolo em um único padrão em uma
cor só preto.

íít!E?3ÍL'fi£-
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Mochila Encoge em material mescla sintético, tamanho (L-A-E) 31x42x08 cm; Com zíper
reforçado; com frizo na frente e nas costas; com divisória em tnt 34 cm; com dois bolsos
sobrepostos frontalmente ao corpo, sendo um no tamanho( L-A-E-) 31X30X05 cm com frizo e
vivo reforçado e o outro medindo( L-A)31x22 cm;, com estampa da iogomarca do município em
sublimação; duas aiças de mão em fita poiipropiieno 26x03;duas aiças de costas tamanho 36x08
com espuma pac 4 mm e acabamento em cadarço, reguladores de aiças presos às
extremidades; duas fitas/cadarço 100% poiipropiieno 3,0 cm largura ; alça de ombro em fita
100% poiipropiieno com regulador de 1,4 m; a bolsa contem 03 cursores do tipo chique, e
acabamento de tnt na costura.

Estimativas de custos:

O valor global estimado para a contratação é R$ 162.059,91 (cento e sessenta e dois mil,
cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos).
Prazo de contratação:
O futuro contrato terá vigência de até 60(sessenta) dias, contados da data de sua assinatura,
podendo este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na
conformidade do estabelecido na Lei Federal n^. 8.666/93 e alterações posteriores.
Do pagamento:

O pagamento será efetuado até o 10** (décimo) dia do mês subseqüente ao fornecimento,
devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura. O recibo
comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de Finanças, para emissão de
empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.
Da dotação orçamentária:

Órgão: 05 Sec. Municipal de Educação e Cultura
Projeto Atividade: 2404 Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 01/04/19
Das Disposições Gerais

Este Termo de Referência apresenta toda a dinâmica que será desenvolvida ao longo da execução
da Jornada Pedagógica, edição 2022 do município de Chorrochó-BA, realizada através da
Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Prefeitura Municipal. Sendo este evento de
suma relevância para início do ano letivo, realizaremos um encontro pedagógico presenciai, com
a realização de palestras e oficinas, seguindo toda a programação previamente elaborada para
que sejam alcançados os objetivos propostos.

A Jornada pedagógica é importante para as ações de planejamento e de avaliação das práticas
pedagógicas no êxito do processo educacional, sem o qual podem surgir barreiras ao objetivo
final que é o sucesso dos educandos da rede municipal de ensino. Portanto se torna
imprescindível a realização destes momento com a participação de todos os profissionais da
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educação, que terão a oportunidade de questionar, sugerir e intervir de maneira positiva nas
tomadas de decisões das escoias onde trabaiham em proi de uma educação de qualidade no
município.
Chorrochó-BA, 01 de fevereiro de 2022.

Silaine Adriano do Nascimento Ramos

Secretária Municipal de Educação
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ANEXO II

MODELO DA PROCURAÇÃO

OUTORGANTE;(nome, endereço, razão social, etc.)
OUTORGADO:(nome e qualificação do representante)

OBJETO: representar a outorgante perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N». 011/2022 - CONVITE N». 002/2022.

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de que o
outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal,
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como de que atende

às exigências do Editai quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômicofinanceira, nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular
ímpugnações, interpor recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos
e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.
LOCAL E DATA
ASSINATURA

,

de

de 2022.

□

Nome, Ass. e CNPJ

Obs: Este documento deverá ser emitido em papei que identifique a iicitante.

ANTÔNie WUEN BARBOSA UHA
CPF 027A08.01S-0S
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

REF. PROC.

NO. 011/2022 - CARTA CONVITE NO. 002/2022

CNPJ/MF N.o_
(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREÇO
COMPLETO).
, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada
como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.o 123/06,
alterada pelas Leis Complementares no. 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências superiores.

(Local)

de

de 2022.

Empresa e assinatura do responsável legal

OBSERVAÇÕES:

Apresentar a presente declaração fora dos envelopes.

Anexar o presente

Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo órgão do Ministério da

Fazenda/Secretaria da Receita Federal,se for o caso.

ANTÔNIO WIUCN BANBÕSA UNA
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal de 1998 (Lei no. 9.854/99).

Locale data

Assinatura e carimbo

(representante legai)

ANTÔN^O^

CPF 027,^(,
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ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS(MODELO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N». 011/2022
Convite no. 002/2022

Proposta que faz a empresa
no
(a)

inscrita no CNPJ (MF)
,
estabeiecida
no
, para o objeto deste certame, abaixo especificado,

^conforme estabelecido no Convite n®. 002/2022.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Vaiidade da Proposta:

Nome do representante que irá assinar o contrato, n® do CPF, n® do RG, Estado civil, profissão e
endereço residencial.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do objeto da presente
licitação.

Locai e data

Assinatura e carimbo (representante iegai da empresa)
Obs: Este documento deverá ser emitido em papei que identifique a iicitante.
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ANEXO VI > MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO NO.

/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM

MUNICIPAL

DE

EMPRESA

O FUNDO

EDUCAÇÃO

E

A

, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

^pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 30.269.362/0001-43, neste ato
representado pela Sra. Silaine Adriano do Nascimento Ramos, brasileira, casada. Secretária
Municipal de Educação, inscrita no CPF/MF sob o no. 794.445.635-53, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa
, incrita no CNPJ sob o no.
, end:
, neste ato representada peio(a) Sr(a)
, residente e domiciliado à
, inscrito(a) no CPF no.
, portador(a) de RG n®.
, de ora em
diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação em
/ /2022, do
resultado do Processo Administrativo/Lícitatório n<*. 011/2022 - Convite n.<> 002/2022,
têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO
1.1. - A celebração do presente contrato se dá com base na Lei Federai n®. 8.666/93 c/c
com Decreto Presidencial n®. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar n®.
123/06, alterada pelas Leis Compiementares n®. 128/2008 e 147/2014, Decreto n®.

8.538/2015, conforme Processo Administrativo/Licitatório n®. 011/2022 - Convite n®.
002/2022, com data de homologação do dia
de
de 2022
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. - contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e

realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação em sua rede de ensino, de acordo com as especificações constantes na Proposta
Financeira da Contratada (Anexo I), que fica fazendo parte integrante do mesmo,
independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. - O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados da sua assinatura, podendo
este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na
conformidade do estabelecido na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. - A contratante pagará a contratada o valor global de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXX).
4.2. - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

QT.

V. UNIT.

V. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ-CNPJ:13.915.665/0001-77;pF OZA
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4.3. - O pagamento será realizado até o 10° dia subseqüente a prestação de serviço, de acordo
com a nota fiscal devidamente atestada por funcionário da Prefeitura de Chorrochó.
4.4. - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

4.5. - A CONTRATADA ficará sujeito à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do
valor da fatura, pelo não cumprimento da prestação dos serviços de que trata a Cláusula
Segunda deste Contrato, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor
correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

4.6. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças,
para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

^11.4. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças,
para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:
I - Prova de reguiaridade fiscai perante a Fazenda Nacionai, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal n°. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, emitida no
sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal n®. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
do licitante;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federal n°. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;

IV - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
^ nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal n°. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente
no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de Io
de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal n°. 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho - TST;

VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:

órgão:05 Sec. Municipal de Educação e Cultura
Projeto Atividade: 2404 Manutenção do Ensino Fundamentai
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 01/04/19
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CLAUSULA SEXTA - DAS MULTAS

6.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento),
do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor
da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar
do recebimento da notificação.

6.2. - A CONTRATADA ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

6.3. - A multa a que se refere o item anterior será desconta dos pagamentos devidos pela
Prefeitura, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente
e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. - Se responsabilizar pelos prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não
cumprimento de qualquer das disposições contratuais ora convencionadas.

7.2. - Arcar com toda e qualquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuado, dentre
elas, transportes, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

7.3. - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a
sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste
contrato.

7.4. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência da prestação dos serviços deste contrato.

7.5. - Responsabilizar-se e assumir todos os ônus decorrentes da adoção de todas as medidas de

segurança, inclusive as que a FISCALIZAÇÃO julgar necessárias à preservação dos bens e
interesses próprios da CONTRATANTE e de terceiros em geral.
7.6. - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a

CONTRATANTE OU a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos serviços,
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos.
7.7. - Permitir que a contratante, sempre que convier, fiscalize os serviços, objeto deste
contrato.

7.8. - Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de solicitação.

7.9. - Emitir Nota Fiscal referente à prestação dos serviços, durante o mês de referência, para
fins de atestação e liquidação pela contratante.

7.10. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à contratante, a ocorrência
de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

7.11. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou Indenizações por acidente de trabalho serão
de exclusiva responsabilidade da contratada, assim como, no caso de ajuizamento de
reclamações trabalhistas.

7.12. - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de
Chorrochó ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus

prepostos, na execução do objeto desta licitação independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
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7.13. - Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato;

7.14. - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com o Município de Chorrochó;
7.15. - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
^contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
contratada às dependências da contratante.
8.2. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 4.1 deste
Edital.

8.3. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.
8.4. - Disponibilizar todos os recursos necessários ao correto levantamento das informações para
elaboração do projeto proposto;

8.5. - Disponibilizar servidor do quadro da Prefeitura Municipal que ficará como representante
para comunicação com a contratada, além da verificação e atesto do serviço contratado;
8.6. - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratada ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei no. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a

sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art.
87, da Lei supra referida.

9.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato,
nem a responsabilidade do CONTRATADO por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

9.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer
das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, e ainda:

Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou
indenização;
Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

B.l. Falência ou liquidação da CONTRATApA;^
B.2. Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão
ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;

PREFEITUIW MÚNICm
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B.3. Interrupção ou atraso na execução dos serviços contratados;
B.4. Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou financeira, ou, ainda, má fé do
CONTRATADA;

B.5. Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

9.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde
que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que
tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sanções;

I - Advertência por escrito;
II - Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa,
dos serviços;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com
o Município de Chorrochó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUB CONTRATAÇÃO
11.1. - A contratada poderá, com anuência escrita da contratante, sub-contratar com terceiros, a
execução de serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. =• A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer
cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente
executados.

12.2. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

12.3. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei no. 8.666/93 e, alterações

posteriores a Lei Complementar n^. 123/06, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a
proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais
de Direito.

12.4. - A contratada será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de
trabalho.

12.5. - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que
forem adjudicados em conseqüência desta licitação, sem expressa autorização da Prefeitura.

12.6. - À CONTRATADA poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços
dentro dos limites estabelecidos na Lei n®. 8.666/93 e alterações.

CPF
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, como competente
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais
efeitos.

Chorrochó-BA,

de

de 2022.

Silaine Adriano do Nascimento Ramos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF nO;

CPF/MF n®:

a 38
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE PUBLICAÇÃO

Diante da manifestação favorável da Procuradoria Jurídica, com referência ao
Convite no. 002/2022, oriundo do Processo Administrativo/Licitatório no. 011/2022, proceda-se à
Publicação do Aviso do Convite no Mural desta Prefeitura, Diário do Município e Diário da União,
pelo prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, conforme preconiza o art. 21, da Lei Federal no.
8.666/03, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na organização, administração,
coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.

Em seguida/ expeça-se convite para no mínimo três empresas do ramo
soiicitado.

Chorrochó/BA, 04 de fevereiro de 2022.

ANTÔNIO W|LLEif BARBOSA LIMA
Presidente^Comissão de Licitação

JOSENICE BARBOSA MACIEL

ANDERSON

ER RIBEIRO SILVA
bro da CPL

Membro da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro- CEP: 48.660-000 - Chorrochó-BA
Eone/Eax:(75)3477-2174 emaíl;(ícitacaochorrochocaoutiook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

CHORROCHÓ - BA

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N». 002/2022
^

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Chorrochó
torna público aos interessados que se realizará a licitação:
Carta Convite: 002/2022.

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE.

Objeto; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, COORDENAÇÃO E REALIZAÇÃO
DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUA REDE DE
ENSINO.

Sessão de abertura: 15/02/2022 às lOh.

^

Local: Centro Administrativo - Chorrochó, Praça Cel. João Sá, No.
665, Centro Fone/Fax (75) 3477.2174.
Chorrochó-BA, 07 de fevereiro de 2022.

ANTÔNldpSaLl^ BARBOSA LIMA
Presideifce da CPL antòniowillenbarbosauma

J

,

Oíw—X

a^U/rhJíyn^

Presidente da CPL
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MUNICmO

Licitações

prefeihjra municipal de chorrochó
CNPJ N: 13.915.666/0001-77

AVISO DE LICITAÇAO - CARTA CONVITE N».002^022
A CPL toma públic» aos interessados que se realizará licitação. Modalidade: CONVITE N®. 002/2022. Processo
Administrativo/Licitatório N®. 011/2022, Edital de Licitação N®. 004/2022, em conformidade com a Lei Federal n®.
8.666/93 c/c com Decreto Presidencial n®. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas Leis
Complementares n®. 128/2008 e 147/2014, Decreto n®. 8.538/2015. Tipo: Menor Preço. Objeto: contratação de empresa
especializada na organização, admini^ração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino. Sessão de abertura: 15/02/2022 às 10:00hs.
Local: Centro Administrativo - Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro, Chorrochó-BA. Editais e informações:075 3477.2174
das 08 às 12 horas. Antônio Wilien Barbosa Lima - Presidente da CPL.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DG8ALACR3VMLGRJ/PCZWFQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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da-feira, 7 de fevereiro de 2022

no ano_ letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

Educação deste município, conforme condições, especificações e quantidades
constantes no edital e seus anexos, no dia 17 de fevereiro de 2022, às 09h00mín, na

AVISO DE UCITAÇÃO

sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Mais informações

CARTA-CONVITE N» 2/2022

junto ao setor competente, estabeleddo à Rua Rui Barbosa - N» 26, Centro - Cacuíé/BA
CEP:

46.300-000,

das

07h00min

às

13h00mln

ou

via

E-mail:

licítacao@cacuie.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Ofidai do
Município.
Caculé/BA, 4 de fevereiro de 2022.
BRENO CALASANS COSTA RIBEIRO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação. Modalidade:
CONVITE Na. 002/2022. Processo AdmInistrativo/LIcitatório Na. 011/2022, Edital de
Licitação NS. 004/2022, em conformidade com a Lei Federal ns. 8.666/93 c/c com Decreto
Presidenctal n». 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar n®. 123/06, alterada pelas
Leis Complementares n». 128/2008 e 147/2014. Decreto na. 8.538/2015. Tipo: Menor
Preço. Objeto: contratação de empresa espedalizada na organização, administração,
coordenação e realização da Jomada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino. Sessão de abertura: lS/02/2022
às 10:00hs. Local: Centro Administrativo - Praça CeL Jt»o Sá, nS. 665, Centro, ChorrochóBA. Editais e informações: 075 3477.2174 das 08 às 12 horas.

AVISO DE UOTAÇAO

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA UMA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 1/2022

Presidente da CPL

PA 45/22. Dia 17/02/22 ás lOh, Local Sítio: www.lidtacoes-e.com.br. N* 921079. Objeto:
fornecimento de gêneros alimentícios. Informações/Outros atos: ipmbrasil.org.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N® 2/2022

Cafamaum/Ba, 4 de fevereiro de 2022.
GABRIEL IZIDIO B. .ANDRADE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
AVISO DE HOMOIjOGAÇAO
A Secretária de Educação do Murudpio de Camaçari, no uso de suas

atribuições, homologa a CONCORRÊNOA INTERNACIONAL NS 0003/2021. Objeto:
Contratação de Instituição Qualificada para a Estruturação do Sistema Próprío de Ensino

Municipal e Formação de Docentes. CONTRATADA: INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E
PESQUISA - ICEP. VALOR 6L0BAL:R$ 5.395.491,97 (dnco milhões, trezentos e noventa e
cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos). DATA DA

HOMOLOGAÇÃO: 27/01/2022.

O Munic^io de Opó - BA, por intermédio do Presidente da Comissão
Permanente de Lidtação. torna público, para conhecimento de todos, que realizará

licitação na Modalidade Concorrência Pública n® 002/2022. Tipo: Menor Preço. Critério de

Julgamento: Menor Valor Global. Objeto: Contrata^ de empresa para construção de
escote de S salas padrão FNDE, a ser implantado no Município de Cipó, conforme termo de
compromisso de emendas n® 202142591-1- firmado entre o município de Qpó e o Fundo
Nacional de DesenvohHmento da Educação-FNDE, Ministério da Educação. Fundamento

legai: Lei 8.666/93. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de
Preços: às 09h00nr«n do dia 10/Ú3/2022. Local: Setor de licitação, localizado na Praça
luracy Magalhãt^, s/n. Centro, Cípó/BA. Os interessados poderio obter o Edital no
endereço
supramendonado
ou
através
do
endereço
eletrônico:

https://doem.Qrg.hr/ba/dpo. informações por meio do teL (75) 343S-1Q23 das 08h às 12h
e das 14h às 17h, ou e-mali: dpo.licitacao@gmail.com.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

Qpó/Ba, 4 de fevereiro de 2022.

Secretária de Educação

EVERSON COSTA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO N^ 12/2022

CONTRATADA: INSTÍTUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA - ICEP. CONCORRÊNCIA

AVISO DE UCITAÇÃO

INTERNACIONAL N^ 0003/2021. OBJETO: Contratado de Instituição Qualificada para a

PREGÃO PRESNaAL N® 1/2022

Estruturação do Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação de Docentes. VALOR
GLOBAL:R$ 5.395.491,97 {cinco milhões, trezentos e noventa e cinco míl, quatrocentos e

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis - Ba, comunica aos

noventa e um reais e noventa e sete centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade:

interessados que será realizado no dia 17 de Fevereiro de 2022, às 09:00h, no endereço

5031; Elemento de Despesa: 44.90.39.00; Fonte: 4191000. DATA DA ASSINATURA:

abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contrataç^ de empresa para aquisição de

27/01/2022. NEURILENE MARTINS RIBEIRO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Vetdilo de Passeio e Pick-up para Secretaria Municipal de Saúde deste Município de

AVISO

CONCORRÊNCIA N» 11/2021

Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da
Comissão Permanente de Lidtação, situada na Av. Major Claro, n.® 160, no horário das
08:00 às 17:00h. Site: www.cri5topolis.ba.gov.br e www.bll.org.br.
Cristópolis • Ba, 3 de Fevereiro de 2022.

O Munidpio de Camaçari, através da Comissão Permanente de Udtação Compel, toma público aos interessados, a convocação para Abertura do Envelope de
Habilitação da empresa AMM EMPREENDIMENTOS LTDA melhor classificada no certame,
cuja sessão acontecerá no dia 08 de fevereiro de 2022 no horário das 09:00 hs.no mesmo
endereço / local do edital de convocação.
PubHque-se no Portal de Compras - DOU e D O E- Camaçari, 04 de fevereiro de
2022-Antonio Sérgio Moura de Sousa- Presidente em exercido.
Camaçari, 4 de fevereiro de 2022.
ANTONIO SÉRGIO MOURA DE SOUSA
Presidente da Comissão
Em Exerdrio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

ALEX DA SILVA RABELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DAVILA

AVtSO DE UCITAÇÃO
PREÇÃO ELETRÔNICO N® 3/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Aviso N® 08/2022.

(Xijeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de

professores da Rede PúbTica Munidpal de Ensmo de Dias d'Ávil3 (Saivador-DIas d'Áviia,
vice-versa e região metropolHarui) e transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino
(Zona Rural e Sede, vice-ver^) e atividades extracurriculares em atendimento as
necessidades da Secretaria Munidpal de Educação. Abertura: 07/02/2022 às 09:00h.

AViSO DE UOTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Na 24/2022

Dias D'Ávila-BA, 4 de fevereiro de 2022
KARYNNE DÓREA
Pregoeira

A Prefeitura Munidpal de Candetas/BA comunica aos interessados que irá

AVISO DE CHAMAMENTO POBUCO N® 1/2022

realizar o PREGÃO ELETRÔNICO n' 024/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, OS QUAIS IRÃO ATENDER AS
DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Abertura das propostas: 02/03/2022 às

AVISO N® 6/2022. Qedenciamento

A Prefeitura Municipal de dias d'Ávila toma público, que realizará no dia

08h30mln;

Disputa: 02/03/2022 às 09h30min. Edital disponível no site
https://sal.ic.org.br/ba/candeias/site/licitacoes,
www.licitacoes-e.comJ>r.
Maiores
informações através do e-mail: copel.pmcandeias@gmall.com. Telefone para contato:(71)

07/02/2022. às IGh, no protocolo da Secretaria Munidpal de Saúde, o Chamamento
Público para o Credenciamento n® (X}iy2022, cujo objeto é o Credenciamento de pessoas

3599-0011 ramal 3006.

juridicas, com profi^ionai habilitado, para realização de atendimentos ambulatoríais de
fisioterapia ortopédíca. respiratória e neurológica de forma complementar, a rede de
Candelas/BA, 4 de fevereiro de 2022.

assistência à saúde do munidpio de dias d'Ávila, no âmbito do Sistema Único de Saúde

TATIANE CARVALHO DE SOUZA

(SUS). Os interessados poderão obter Informações e/ou edital no site da Prefeitura

Pregoeira

(www.diasddvHa.ba.qqv.br) bem como na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Municipal de Dias d'Ávila, situada na Rua Raimundo J. C. Tabireza, n® 37 - Centro, Dias
d'Ávila. CEP 42.850-000.

AVISO DE UCrfAÇÃO

Dias D'Ávila-BA, 4 de fevereiro de 2022
KARYNNE DÓREA

A PMCG-BA, homologa o Resultado: Pregão Eletrônico N® 037/2021, Objeto:
contratação de empresa para fomedmento de material esportivo, EDUCANDO COMERQO
DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA, RS 72.685,00; lEOMAR DE CARVALHO SOUSA. R$

Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

51.770,00; AITERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL, LTDA R$ 28.050,00.

AVISOS DE UOTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® S/2022

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

AVISO DE UOTAÇÃO
PREGÃO ELETR^fCO N» 8/2022
NB UOTAÇÃO BB:921094
OBJETO - Contratação de empresa espedalizada em serviços de locação de softwares para

gerenciamento das ações da administração púbKca munidpal,sistema web para contabilidade
(LOA, LDO, PPA),foiba de pagamento e recursos humanos em atendãnento ao e-social, portal
do servidor,setor de tributos, serviços de nota fiscal eletrônica, gestão de patrimônio público,
serviços de frotas e serviços de protocola trtduíndo manutenção ooiTetíva e legal e
atendimento técnico, para atender as nec^kJades das Seaetarias da Prefeitura Munidpal de
Carínhanha - Bahia, conforme especificações e quantidades estimadas, descritas no Termo de
Referência. Abertura: 17/02/2022 às 09hC0mín. O Edital está a disposição no site
www.rtdt3Coese.com.br ou através do site: www.carinh3nha.bag0v.br,aba editais ou na sede
da Prefeitura Munidpal, situado a Avenida Santo Antônio, s/n. Centro, das 08:00 às 14:00
horas. Informações gerais através do email: licitacao@carínhanHa.ba.gov.br.
OSVALDO MANOEL PIRES DE SOUZA NETO

Pregoeiro
Este docufflivito pode m verttiado no endere<o eieirònico
http;/Avww.m.eov,lK/BUtetnieftfade.htrtii, psse cádíffj OSJCWttCAt/OOiJl

Sistema de Registro de Preço PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N®
005/2022

A Prefeitura Municipal de Entre Rios toma público, que estará realizando
licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico, cujo objeto é: REGISTRO OE PREÇOS
PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEOMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS

DEMANDAS DO MUNidPIO DE ENTRE RIOS - BAHIA. Início da sessão de disputa de preços:
às 10 horas do dia 17/02/2022.. OBS: Os demais prazos e datas constarão no Sistema de
Pr^o Eletrônico e instrumento convocatório. O edital estará à disposição no Diário
Oficial
do
Munidpio
de
Entre
Rios
Bahia,
no
endereço:

http5://diario.entrerios.ba.gov.br/outrascpcoes/di3río-ofidal

ou

https://bll.org.br/.

Qualquer esclarecimento deverá ser endereçado ru) e-mati: lidtacntrerios@gmail.com.

PREGÃO ELE1RÔNIC0 N® 4/2022

Sistema de Registro de Preço PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N®
004/2022

A Prefeitura Munidpal de Entre Rios toma público, que estará realizando
lidtação sob a modaFtdade de Pregão Eletrônico, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS

PARA

FUTURO

E

EVEhmJAL

FORNECIMENTO

DE

OXIGÊNIO

MEDICINAL (COM

FORNEaMENTO DE OUNDRO EM REGIME DE COMODATO) PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNiaPAL E PA PORTO SAUfPE MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
BA. inído da sessão de disputa de preços: às 08 horas do dia 18/02/2022. OBS: Os

Documento ítsinwJo digitaünento confonns MP n» 2.200-2 de 24/Ü8/300Í, ICP
que ír«titui a intraettruturo d» Ouve» PübDea» Bracilelro • (CP-Bro»ll.

00G087
WOCHO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

RECIBO DE CARTA CONVITE

PROCESSO ADMINISTRATVO/LICITATÓRIO N».011/2022
CARTA CONVITE N». 002/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO N^. 004/2022
SOLICITACAO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na organização, administração,
coordenação e reaiização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.

LICITANTE: SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI ME

CNPJ NO; 32.266.078/0001-49
DATA DE RECEBIMENTO DO EDITAL:08/02/2022

ABERTURA: 15/02/2022

Antoni

HORÁRIO: lOhs

Barbosa Lima
da CPL

LICITANTE
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

RECIBO DE CARTA CONVITE

PROCESSO ADMINISTRATVO/LICITATORIO no. 011/2022
CARTA CONVITE N».002/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO N». 004/2022
SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na organização, administração,
coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.
LICITANTE: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA
BASTOS)
CNPJ NO; 27.898.035/0001-46

DATA DE RECEBIMENTO DO EDITAL: 08/02/2022

ABERTURA: 15/02/2022

HORÁRIO: lOhs

Antônio vyiiien Barbosa Lima
Presidente da CPL

LICITANTE
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

RECIBO DE CARTA CONVITE

PROCESSO ADMINISTRATVO/LICITATORIO N». 011/2022
CARTA CONVITE N».002/2022

EDITAL DE LICITAÇÃO N». 004/2022
SOLICITACAO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na organização, administração,
coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.

LICITANTE; R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME

CNPJ NO; 19.053.561/0001-87

DATA DE RECEBIMENTO DO EDITAL:09/02/2022

ABERTURA: 15/02/2022

HORÁRIO: lOhs

Antônio WiWeri Barbosa Lima
Presidente da CPL

LICITANTE
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TABELmATO DE HOJAS DOr OFÍCIO • COMARCA DEFEIRA DE SAHTAHA • BAHIA
Tabelião: Bel. GildevonAnlonío Alves

LIVRO N"3081
ci»'**'

FOLHA N^^OOS-OOóijl
ORDEM N"76.391

AIBAM quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO virem que aos^^.

nte(14)dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois(2022), nesta cidadá|^^
de Feira de Santana, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, no Cartório|l|p|p

do 3® Ofício de Notas,situado na Rua Amold Silva, n® 210,Bairro Centro(Kalilândia)perantei^^is^H
mim, GILDEVAN ANTONIO ALVES - TABELIÃO,BARBARA OLIVEIRA ALVES DOSl mm

SANTOS, VICTORIA OLIVEIRA ALVES, CAMILA BISPO CARVALHAL - TABELIÃs|

í?-iít"fnr?^j!S

SUBSTITUTAS, compareceu como outorgante SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n®
32.266.078/0(K)I-49, localizada na Rua Juracy Magalhães, n° 8S3,Bairro Ponto Central, nesta
cidade de Feira de Santana, Bahia, representada por sua sócia administradora IRANY
SANTANA BISPO LACERDA,brasileira, casada, professora, nascida em I6/II/I978, natural
de Nova Itarana, Bahia, fílha de Fidelcina Santana Bispo, portadora da Carteira de Identidade
RG n® 07.501.997-33 SSP/BA, inscrita no CPF n® 003.038.715-98, residente e domiciliada na
Rua Ribamar, n® 190, Casa 57, Bairro Mangabeira, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia,
endereço eletrônico: iranny.lacerdams@gmail.com, conforme consta no ato constitutivo
registrado junto a JUCEB sob n® 978I7I57 em I7/I2/20I8. A presente foi reconhecida como

a própria, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E pela outorgante
me foi dito que por este instrumento nomeia e constitui séíi procurador LUIZ ANSELMO
SAMPAIO CARDOSO, brasileiro, casado, pastor, nascido em 03/01/1980, natural de São
Paulo, São Paulo, filho de Antonio Teixeira Cardoso e Artemia Sampaio de Souza Cardoso,
portador da Carteira de Identidade RG n® 09.056.402-25 SSP/BA, inscrito no CPF sòb o n®
967.342.055-68, residente e domiciliado na Rua Macambir^ n® 980, Loteamento Colinas do
Bonfím, quadra II, lote 31, na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia, endereço eletrônico:
iranny.lacerdams@gmail.com; a quem confere amplos e gerais poderes, para representar
a Firma Outorgante onde esta se apresentar e for o caso, em todo Território Nacional,

representá-la em quaisquer Órgãos Públicos ou Particulares, Repartições Públicas
Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, podendo administrar e gerir
todos os negócios da referida empresa, participar de licitações, tipo Pregão presencial,
dar lances verbais, fazer tomadas de preços, receber carta convite, receber citação

inicial, confessar, reconhecer procedência do pedido, desistir, renunciar, dar e receber
quitação, assinar recibos; representá-la ainda Junto a Agências do BANCO BRADESCO

S/A, BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,BANCO SANTANDER 8/
A,BANCO DO BRASIL S/A,BANCO DO NORDESTE S/A,HSBC BANK,ou qualquer

instituição Financeira, onde a firma Outorgante tiver conta Poupança e/ou Corrente
aberta em seu nome, podendo abrir e movimentar contas correntes, solicitar e receber
saldos, extratos, cartão magnético, cadastrar senhas, recadastrar senhas e contas, emitir

e endossar cheques, cancelar cheques, fazer depósitos e retiradas, requisitar e receber
talonários de cheques, utilizar crédito na forma c condições, notas promissói
duplicatas e borderaux, assinar todos e quaisquer documentos, aceites, letra de câmbl
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dar e receber quitação, alterar e cancelar senhas,
por meio eletrônico ou por qualquer outro melo, efetuar pagamen
pagamento de notas promissórias, requerer e receber emprésümo,

justificações, fazer apUcações e investimentos, autorizar

e
rMn®

r^uerer o

for necessário, comprar e vender mercadorias do ramo, fazer con a
espécies. Inclusive com as administradoras de crédito, estipular va ores^e con ç es de
pagamentos, endossar, avalizar e caucionar títulos, representá-la peran e a ocaçao de

quaisquer Imóveis,assinar contratos é participar de concorrências,rep^emá-la^nto a

!

Justiça do TVabalho, e no foro em geral, representá-la junto a JUCEB - Jl^^
COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL,

PREFEmjRAS, SECRETARIA DA FAZENDA, JUSTIÇA DO TRABALHO,
CARTÓRIOS EM GERAL,INSS,e onde miais necessário se torne; representá-la ainda
junto ao Correio e TV^nsportadoras,; Fornecedores, podendo comprar, vender
mercadorias e serviços, requerendo, dedarando, apresentando, recebendo, juntando,
N retirando, aliando e assinando tudo que se fizer necessário, pagar taxas, mensalidades
- e Impostos; constituir advogados com poderes da cláusula **Ad Judicta** e para o foro em
geral,em qualquer Jufzo, Instância ou TVibunal, podendo se necessário, propor e variar
de'ação, acordar, transl^r, confessar, recorrer, desbtir. Impugnar, receber citação,
notificação e Intimação, requerer falência, conceder ou embargar concordatas, fazer

^

declarações de crédito, aceitar a função de síndico ou.de liquidação, promover cobranças
amigáveis e judiciais, representá-la como sócia da já mencionada Empresa èm quaisquer
estabelecimentos de créditos bancários,tudo quanto por qualquer título lhe seja devido,
representá-la em todos os atos e contratos que dependa de sua presença ou assinatura,
constituir empresas, assinar alterações contratuais e quaisquer espécies. Inclusive com

I

jo í

transferência de quotas da outorgante, assinar distrato social, promover abertura de^^ /
filiais, assinando todos os papéis e documentos necessários,inclusive de encerramento da ^
referida empresa, exceto realizar venda de imóveis do quadro social, vez que.a lei exige ^
que seja procuração específica para este fim, enfim, praticar tudo mais para o fiel e
cabal desempenho desté mandato. O presente instrumento é válido POR SESSENTA

DIAS e NÃO PODERÁ ser obieto de SUBSTABELECIMENTO.Ao(s)outorgante(s)
foram prestados os devidos escláiecimentos acerca de tais efeitos, conforme estabelece o
artigo 193 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do

Estado da Bahia. A(s) parte(s) outorgante(s)7declara(m) haver fornecido todos os elementos
necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva

responsabilidade civil e criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos. A parte

^

solicitante apresentou os documentos necessários a lavratura do present^ ato através de cópias
entregues ao funcionário competente,sendo alertada de que os documentos e dados sensíveis

que nos foram entregues poderão ser arquivados por até cinco(OS)anos e que só poderão ser
compartilhados com os órgãos e instituições autorizadas por lei, em.conformidade com a Lei
13.709/18(Lei Geral de Proteção de Dados). As partes declaram ainda que foram informadas

de que por se tratar de ato público, qualquer pessoa poderá requerer a certidão dfôse ato,
cientes ainda de que os dados da pessoa solicitante da certidão estarão arquivados nestas

'

notas, e poderão ser solicitados pelo titular,desse ato nos termos da Lei. Foram dispensadas as

testemnnbaa instrxunentárias de acordo com o § 5® do Artigo 215 do Código Civil Brasileiro.

Assim disseia(m) e, a seu(s) pedido(s) eu, lavrei e digitei o presente ato, consoante a Lei n°
8.935/94 de 18/11/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei 10.845 de

i

27/11/2007(LOJ — Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Leis 12.352/2011 de
08/09/2011 e 12.373/2011 de 23/12/2011 e a Lei 10.406/2002(Código Civü)o qual após Üdo

e achado conforme, vai afinada pelo(s) outorgante(s) e pelo TabeUâo GILDEV/^|
ANTONIO ALVES, que subscrevo em público e dou fé. Emolumentos pagos através do
DAJE n® 0042.002.038012 no valor de R$ 97,66. Emolumentos: R$ 47,17, Tx. Fiscalizaçaj^

006462
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ato constitutivo0A EMPKESA IPíDIVIBUAL BE ISESPONSABILEDADE UIMITABA
SANTANA BESENVOUViMENTO HUMANO EMELl

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

IRANY SANTANA BISPO nacionalidade BRASILEIRA,nascida em 16/11/1978,SOLTEIRA,EMPRESARM,CPF

003 038 715-98 CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 0750199733. órgSo expedidor SSP - BA residente e
dn»JSiSi
noWRÍÍXiíl!« MANGABEIRA.FEIRA DESANTANA,BA,CEP 44<B75.0,BRASIL,

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de

SonsaWlidadc Limitada-EIREU. nos termos do art. 980-A da Lei n» 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIBU,. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condiçSo de MICROEMPRESA - ME
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESARIAL,DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA
SEGUNDA. A empresa girará sob o nome empresarial SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EIRBLI e nome fantasia B2 BRAZIL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA JURACY MAGALHAES,853,PONTO CENTRAL,FEIRA
DE SANTANA,BA,CEP 44.075-115.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante
alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
(..UmaUL. I «-FlVlrt E.IVÍ VIM•nv,liiTi»

,

PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PUBLICA,

OODIFECAÇAO das ATIVIDADES ECONÔMICAS
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultona técnica especifica.
7320-3/00 - pesquisas de mercado c de opinião pública,

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciaiá suas atividades a partir da date do arquivamento e seu prazo de duração é
indeterminado.
DO CAPBTAIL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa terá o capital de RS 96.000,00{noventa e seLs mil reais),totalmente subscrito e
integralizado,neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Req; 81800001188219 DBE;BA640360960000030387I598
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Certifico o Registro sob o n" 97817157 em 17/12/2018
Protocolo 187678561 de 17/12/2018
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Nome da empresa SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELINIRE 29600345577
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ato constitutivo oa empresa individual de responsabilidade limitada
SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO lIRELI
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a IRANY S^TANA ®lSPO com
os poderes e atribuições de representação ativa e passiva,judicial e exlrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorisado o uso do nome empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa,cm 31 de dezembro, proceder-s^á a elaborado

do inveittá.'!0, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,cabendo ao titular, os lucros ou perdas
apurados.
DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com <»

herdeiros ou sucessores. NSo sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e

slíUno

d.«npres^ 4 d«.d. «oluç».,

«n b.lw

levantado.

DÁ DECLARAÇÃO DE DESÍMPEDOMENTO'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 0(s) Administrador(€s) declara(m), sob as penas da lei, que não esteio)

impedido(8)de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ow em virtude dc cond«mçao cnmi^S. ou
por se encontraT(em)sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporanamente,o

®

^

nnr crime falímentar de orevaricação, peita ou suborno, ooncussào, peculato ou contra a economia popular, wntra o

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publoca ou
propriedade.

CLÁUSULAmesma
DÉCIMA
TERCEIRA.
titular da empresa
declara,asob
as pen^ da íei. que nSo participa de outra
empresada
modalidade,
estandoOdesimpedido
para constituir
presente
RETIRADA PKO-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.O Titular poderá fazer Jus a uma tólrada atítulos de PR^ LABORE que será
fixado de prévio acordo,obedecendo os limites estabelecidos pela Legislação do Imposto de Renda.
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de FEI^ DE SANTANA, BAHIA para o exercício e o

^

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo
FEIRA DE SANTANA,BAHIA, 13 de dezembro dc 2018.

IRANY SANTANA BISP*
CPF; 003.038.715-98

Req: 81800001188219 DBE:BA5403609600000303871598
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MXCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

REF. PROC.

NO. 011/2022 - CARTA CONVITE No. 002/2022

Santana Desenvolvimento Humano Eirell, CNP3/MF N® 32.266.078/0001-49, Rua
Juracy Magalhães,
853, Ponto Central, Feira de Santana Bahia, declara, sob

^

as penas da Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno
porte, nos termos da Lei Complementar n.o 123/06, alterada pelas Leis
Complementares n°. 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências superiores.

Feira de Santana-Ba, 15 de fevereiro de 2022.

^ Irany Santana Bispo
132.266.078/0001 -Ãol
SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EIRELLt

RUA JURACY MAGALHÃES.853

, PONTO CENTRAL-«4 075.115 .
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(75)9.8229-7800
b2brazllembpre$arlal@gmail.com

CNPJ: 32.266.078/0001-49

Rua Juracy Magalhães, n® 853, Ponto
Central, Feira de Santana Bahia
CEP-44.057-580
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AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO

MANOEL CARLOS BARBOSA PEREIRA

ERIVAN LIMA BASTOS PEREIRA

FÈIRA DE SANTANA BA

C.CAS. CM SOUTO SOARES BA OS

26-09-2018
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LEI N" 7.116 DE 29/08/83

(7fJ

Certificado da Condição de

00009^

Microempreendedor Individuaí
Identificação
Nome Empresarial
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537
Nome do Empresário
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
Nome Fantasia

ASSESSORIA BASTOS

Capital Social
1,00

Número Identidade

Órgão Emissor

UF Emissor

CPF

0876238894

SSP

BA

002.594.095-37

Condição de Microempreendedor Individual
Situação Cadastral Vigente

Data de inicio da Situação Cadastral Vigente

ATIVO

05/06/2017

Números de Registro
CNPJ

NiRE

27.898.035/0001-46

29-8-0553765-6

Endereço Comercial
CEP

Logradouro

Número

48970-000

RUA MARIA ISABEL

62

Bairro

Municipio

UF

UMBURANA

SENHOR DO BONFIM

BA

Atividades
Data de Inicio de Atividades

Forma de Atuação

05/06/2017
Ocupação Principal

Em local fixo fora da loja

/•n Professor(a) particular, independente
Atividade Principal(CNAE)
85.99-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributárlos, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as iríscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009,do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.ciov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ffcDi/consuita.asp

Número do Recibo
ME08980748

Número do Identificador
00000259409537

Data de Emissão
15/05/2019

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDIIAL

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537

000100

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO,nacionalidade BRASILEIRA,nascida em

24/02/1982, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF n®
002.594.095-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE n® 0876238894, órgSo expedidor

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA,r^idente e domicílíado(a)no(a) R
MARIA ISABEL, 62, CASA. UMBURANA, SENHOR DO BONFIM, BA, CEP

48970000, BRASIL titular da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
00259409537, registrada Junta Comercial <k> Estado da Bahia, sob NIRE n**
29805537656, com sede R Maria Isabel, 62,Umburana Senhor do Bonfim, BA,CEP
48970000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n"
27.898.035/0001-46, delibera e ajusta a {»esente alteração, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes'.

^

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL
Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a rer AMANDA BASTOS
PEREIRA CARDOSO.

ALTERAÇÃO DA SEDE
Cláusula Segunda- Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA SETE
DB SETEMBRO,S/N,CENTRO,SOUTO SOARES,BA,CEP 46.990-000.

DO OBJETO

Cláusula Terceira — O Empresário Individual t^ por objeto o exercício das seguintes
atividades

econômicas

TREINAMENTO

PROFISSIONAL E GERENCIAL;
CONCURSOS;

EM

DESENVOLVIMENTO

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA

ATIVIDADES DE ENSINO, AULAS PARTICULARES;

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS. EXPOSIÇÕES E
FESTAS;
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS
ESCOLARES.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

8230-0/01 - serviços de organização de fbiras,cot^ressos,exposições e festas.
8550-3/02 - atividades de apoio à educação,exceto caixas escolares.
8599-6/05 -^cursos preparatórios para concursos.
8599-6/99 - outras atividades de ensino iSo especificadas anteriormente.

SaJU/ül (Ww©

8U000001917S0

Certifico o Registro sob o n® 98049679 em 04/03/2021
Protocolo 219699780 de 22/02/2021

Nome da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO NIRE 29805637656

Este documento pode ser verificado em hltp://re9ln.juceb.ba.90v.br/AüTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 218734234241767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2021
por liana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

^

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

OOGlQj,

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537

Cláusula Quarta-Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E,por estar assim ajustado,o empresário assina o presente instrumento.

SOUTO SOARES,8 de fevereiro de 2021.

Scwáfo
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO

811000€K>191750

Certifico o Registro sob o n° 98049579 em 04/03/2021
Protocolo 219699780 de 22/02/2021

Nome da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO NIRE 29805537656

documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 218734234241767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

000102

CíETa
\!£>' 1
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JUCfiB

I
219699780

<io lt<$séG< óa ââi%»

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO

PROTOCOLO

219699780•22/02/2021

ATO

002-ALTERAÇÃO

EVENTO

022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

A

NIRE 29805537656
CNPJ 27.898,035/0001-46

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2021

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98049579 DE 04/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 04/03/2021

H.

í9^cexujtff&'

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/03/2021

Certifico o Registro sob o n° 98049579 em 04/03/2021
Protocolo 219699780 de 22/02/2021

Nome da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO NIRE 29805537656

m€Êm

Este documento pode ser verificado em http://re9in.juceb.ba.90v.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 218734234241767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

G0CÍ03

"P
" Bastos
Assessoria pedagógica

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

REF. PROC.

NO. 011/2022 - CARTA CONVITE NO. 002/2022

Amanda Bastos Pereira Cardoso, CNPJ/MF No 27.898.035/0001-46, Rua Sete de

Setembro, S/N, Centro- Souto Soares Ba, declara, sob as penas da Lei, que está
enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n.o 123/06, alterada pelas Leis Complementares no. 128/2008 e
147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Souto Soares- Ba, 15 de fevereiro de 2022.

Aman

os Pereira Cardoso

r27.898.035/000i ~4§1
Amanda Bastos Pereira Cardoso
Assessoria Bastos

R. Sete de Setembro, s/n
Centro - CEP:46.990-000

I

Souto Soares - BA

_J

(74)9. 8131-9132

Rua Sete de Setembro S/N, Centro

bastosassessoria2017(S)gnnail.com

Souto Soares- Ba

CNPJ: 2 ^S9S 0322/2;0C i-db

CEP -46.990-000
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Pto^dèncte 4» República

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

flB 8eeití4arta da Micro e PeqiMna Empresa
Secrctvia de Ractooatbsçtoe Sitnpttficsção
Depaitameatode ft^stro Bmpmsaiial e Enti^açSo
NÚMERO OE iDENTinCAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA - NiRE DA SEDE

NlRE DA RLIAL(preencbdf svnente se ato referertía a faial)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29104907929
NOME DO EMPRESÁRIO(completo sem obrevfaajms)
REGINALOO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACIONALIDAOE

ESTADO CIVIL

BRASILEIRA

SOLTEIRO
REGIME DE BENS(se casado)

SEXO

MASCUUNO
(cnSe)

FILHO DE(pai)

IZENAIDE SANTANA

REGINALDO FERREIRA OUVEIRA
NASCIDO EM (data de nascimento)

IDENTIDADE número

29/1/1971

0440264198

UF

ISSP

CPF(número)
540.316.135^

EMANCIPADO POR (forno de enmiictpaçéo«somente «n caso da menor)

OOMtCILIADO NA(LO(3RAOOURO•rua. av.etc)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAlRROIDISTRrro

CEP

TERREO

DERBA

48970000

MUNtCiPIO

iartt CQcaçuttcl)

UF

Iba

SENHOR DO BONFIM

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar \mpeúiáo de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bafila.
CÓDIGO DO ATO

DESCRIÇÃO OO ATO

CÔt»GO OO EVEHTO

002

ALTERAÇÃO

021

Alteração de Dados(Exceto Nome Empresarial)

CÚOtOO DO EVENTO

DESCRIÇÃO OO EVENTO

CÔOtGOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
LOt^OOURO(rua. av. etc.)

NUMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

COMPLEMENTO

BAJRRCVDISTRITO

CEP

BOX 269 B TERREO

CENTRO

46970000

MUNICÍPIO
BA

SENHOR DO BONFIM
VALOR DO CAPITAL-R$

VALOR DO CAPITAL(por extenso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAiS
DESCRIÇÃO DO OBJETO

COOIGO DA ATIVIDADE ECONOMICA

país

CORREIO ELETRÔNICO(o^ail)

BRASIL

contalb@tfimet.CQm.br

(CNAE Fisca))

ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO,EXCETO CAIXAS ESCOLARES; AGENCIAS DE
VIAGENS; ALUGUEL DE PALCOS.COBERTURAS E ESTRUTURAS DE ÇSO

Atividade Principai

TEMPORARIO.EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE:
COMERCIO VAREJISTA DE /«^TIGOS DE CAMA,MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA
DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA.PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO

8550302
Atividades Secundárias

ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

COMERCIO ATACADISTA DE FILMES.CDS.DVDS.FITAS E DISCOS;COMERCIO ATACADISTA
1811301
1811302

DE SEMENTES.FLORES.PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E

ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

1813099
1622901
4623106

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

4649401
4649402

DE ÁUDIO E VIOEO; CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS; EDIÇÃO INTEGRADA
A IMPRESSO DE LIVROS; FB-MAGENS DE FESTAS E EVENTOS ;IMPRESSÃO DE JORNAIS

DOMISSANITARiOS; CCWflERClO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS

IMPRESSÃO DE LIVROS.REVISTAS E PUBLICA^ES

4649407
4751202
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

10/10/2013

Nl]e<ERO DE INSCRIÇÃO NO C»a>J
19053561000187

nwMsnRaciA ee scocou njM.OE OUTRA ur

NfREantenor

XXXX

UF

I

XXXX

(NATURA DA FlfiMAPELO EMPRESÁRIO(ou nlfe reprpsenlante/

DATA DA ASSINATURA

13/11/2016
DEFCRIDO

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

3
iUCEB

Nome da empresa R F OLiVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Este documento pode ser verificado em http;//regin.juc^,ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCüMENTOS/AUTENTICAGAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

OOGI OG

TABEUOfIAIO r OFiCfO-OACOfiSASCAOE

00 B(»fFlM - BA

mjAmjYBARE06A.t(>tCCNTR0C£P4S97»a»F0»fE.{7«}3S44-»l6S,

por SEPELim:Ã 1 fiPma(5) der.(l)REGII
FEFREIRA OLI\^I{^

Senlior do Bonfi®. terca-feirâ,

de rravesbro de 2018

15:47h

•Effi Testefflunto
Moeli André ~ escrevi
Total: 4,30 - &lo(s): 4Br255M'lS ,

balido scmgite cds^ selo da autenti

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

w

ãU€MB

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Este docum^to pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

00G107
Profiid&ncia da R^ública

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Secretaria da Mcr»e Peqmna Empresa
mSm'Secretaria
de Ractomâicaçao e SlmpiiflcacSo

W;Departamento de Repistro Empresarial o Integração
NÚMERO DE identificação DO REGISTRO DE EMPRESA.NIRE DA SEDE

NIRE DA FILIAL Osreencher eoniente so ato referente a(Hial)'

29104907929
NOME DO empresário(oomplefio eem abreviaturas)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACIONALtDADE

ESTADO CIVIL

BRASILEIRA

SOLTEIRO
REGIME DE BENS(80casado)

SEXO

MASCULINO
RmOOE<pai)

(mae)

REGtNALDO FERREIRA OUVEIRA
NASCIDO EM (data de nascimento)
IDENTIDADE número

IZENAIDE SANTANA

29/1/1971

ÍSSP

0448264196
EMANCIPADO POR (forma de emancipação•somente em caso de manor)

UF

Iba

CPF(número)
540.316.136.04

JCXXXXXXXXXX)00(XXXXXXXXXXXXXXXXX)00000(XXXX

DOMICILIADO NA(LOGRADOURO.rua, av.etc)

NUMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAtRROfDISTRlTO

CEP

TERREO

DERBA

48970000

MUNtCiPID

UF

Iba

SENHOR DO BONFIM

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comefcial do Estado da Bahia.
CÓDIGO DO ATO
DESCRIÇÃO DO ATO

cCo«x>ooEverro

DESCR^AO DO EVENTO

002

alteraçAo

021

COOlGOOOEVEKrO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓOIGO OOevCKTO

Alteração de Dados(Exceto Nome Empresarial)
DESCRIÇÃO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxxjxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JUNiOR SERVIÇOS
LOGRADOURO(lua. av. etc.)

NÚMERO

RUA VISCONDE DO RiO BRANCO

270

COMPLEMENTO

SAIRROA^iSTRfTO

CEP

BOX 269 B TERREO

CENTRO

48970000

MUNICÍPIO

UF

país

CORREIO ELETRÔNICO(e^mall)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

contalb@ifmeLcom.br

VALOR DO CAPITAL - R$

VALOR DO CAPITAL(por oxtenso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS

descrição do objeto

CÓDIGO OA ATIVIDADE ECONÔMICA

(CNAE Fisca!)

PERIÓDICAS ; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ; PRODUÇAO E PROMOÇi
?ÂO

Atividade Principal

DE EVENTOS ESPORTIVOS; PRODUÇÃO MUSICAL ; RECARGA DE CARTUCHOS PARA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ; SERVIÇO DE TAXI ; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
PARA EVENTOS E RECEPÇÕES-BUFE; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

8550302

: SERVIÇOS DE ORGANI^ÇÃO DE FEIRAS.CONGRESSOS.EXPOSÍÇOES E FESTAS;
SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVIÇ^OS DE TURISMO; TREINAMENTO EM

Atividades Secundárias

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL;IMPRESSÃO DE MATERIAL ESCOLAR

SOB ENCOMENDA;EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE;EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ^COLA;
4753900
4755503
4761001
4763601
4773300
4781400
4789005
4923001
5620102

ENSINO FUNDAMENTAL: ENSINO MÉDIO; EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO;

EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUADO;EDUCAÇÃO SUPERIOR - PC
'
GRADUADO E EXTENSÃO; EDUCADO PROFISSIONAL DE NiVEL TÉCNICO; EDUCAÇ

PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO; ENSINO DE ESPORTES; ENSINO DE DANÇA;
ENSINO DE MUSICA; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
QUESTÕES DE SUSTENTABIUDADE DO MEIO AMBIENTE

5821200
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

10/10/2013

NÚMERO OE fhtSCRIÇAO NO CNPJ
13053561000187

THANSFBRCNCM oe SCOE ou nuKL OE <WTRA Ult

NfREanterior

\TURA OA Pf(^PELO EMPRES/
ATADA ASSINATURA

13/11/2018
autenticação

DEFEROtO

pubuque.se e arquive-se

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JUNiOR SERVIÇOS NIRE 29104907929
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Este documento pode ser verificado em hltp://regin.juceb.ba.gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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00 U.

\j o

• -JrABgUOWAiOaaOFiaO OÃCOMftRCft PE SENHOR DO SOtffai•BA
RUftrarrBAjBOSA,IM €SNTRO-CEI>4e2iO400.FOKC;(74)3S4«-2068

5) tíe:.Jl)í€GIN
FEF50RA OLiVEIW» aí4I(
Sen bar do Bonfim. terc3~feira
15;

13"de novembro de 2Õ13

Em TestefTíunto
^«ioeii André -"escrêvente?

Total; 4,30 - Selo(5): ABr25551^
íWalido somente cm selo de autsiti

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929
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Este documento pode ser verificado em http://re9in.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

000109
Prraidsncfa cfai República

$ecretaiia da Micfo e Pequena Emprraa
Secretaria de RadornUzaçSo o SmplHicaçao
Departamento de Resistro Snr^raaarial tt Intenraçao

NÚMERO DE IDENTlPtCAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
NtRE DA FaiAL(preencher Gometite ae sto referente a filiai)

291Q4907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME DO EMPRESÁRIO(completo sem abreviaturas)
REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACIONALOADE

ESTADO CfVIL

BRASILEIRA

SOLTEIRO

SEXO

REGIME DE BENS(se casado)

MASCULINO
FILWOE(pai)

(mOe)

IZEN/MDE SANTANA

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA
NASCIDO EM (data de nascimento)

IDENTIDADE número

29/1/1971

0448264196

OrgSo emissor

DF

Issp

CPF Número)

Iba

EMANCIPADO POR (fonna da emancipaçflo - somente em caso de menor)

540^16.135-04

DOMICIUADO NA(LOGRADOURO•rua. av.etc)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAIRROlDtSTRrrO

TERREO

DERBA

48970000

município

UF

SENHOR DO BONFIM

Jm_

Declaro, sob as pertas da lei. Inclusive que são verídicas todas as Informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar Impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
CÓDIGO DO ATO

DESCRIÇÃO DO ATO

CÓDXIO00EVENTO

002

ALTERAÇÃO

021

Alteração de Dados(Ex(»to Nome Empresarial)

COOIGO 00 EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

COOtOOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

descrição do EVENTO

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
LOGRADOURO(ma.av. etc.)

NÚMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

COMPLEMENTO

SAIRROiDISTIVTO

CEP

BOX 269 B TERREO

CENTRO

48970000

COOeOOOMUMClPlO
tllM CftJMiComcvM)

MUNtCiPtO

ÜF

PAlS

CORREIO ELETRÔNICO(e^I)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

contaib@í(imet.com.br

VALOR 00 CAPífAL - RS

VALOR DO CAPfTAL(por extenso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDK30 DA ATIVIDADE ECONÔMICA

DESCRIÇÃO DO OaiETO

(CNAE Fiscal)
Atividade Principal
8550302

Atividades Secundárias
7420004
7490199
7711000
7739003
7911200
7990200
8230001
8511200
8512100
8513900
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

NtjRAERO DE INSCRIÇAO NO CNPJ

10/10/2013

19053561000187

TAAMSrBdNCU M saxou FIJM.OCounu UP

NIRE anterior

xxxx

UF

I

xxxx

uso DA JUNTA COMERCIAL
oEPehOsrmoE .
■■ ,.

AUrOROAÇAO

I

I 1 - SIM

eOVERNAMeNTAL L...J 3•NAO

/^INATUR&.0A FIRMS^O empresário(ou

15- T
DATA DA ASSINATURA

13/11/2018
PARA U3Q EXCLUSIVO DA JUNTA

AUTENTtCAÇAO

DEFERIDO
PUBUQUe-SE E ARQUIVE-SE

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
mm

wcn

Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Este documento pode ser verificado em htlp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCüMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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GO Oi. O

TABEU0NAT02*-0fta04}A COMÀRCA DE S£NKO«OO80NRM•BA
RUARUVBM<BOSA.tlMCE.Vmo.GEP<«9TtMOO-FOME:(74)3SU-MGS

Senhor do Bonfiio- teroa-feira, IsSie novembro de 2018
^ Em Testemunho

Maeli ^re - èscrevent
-Total: 4,30 - Sèio(s): mr2
^Valido soosmle com selo de autentil

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929
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Este documento pode ser verificado em http://regin.jüceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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GO
00
PreaWéncfa da República

Secretaria da Mtero e Pequena Empresa
Secretaria de Ractenstizaçao e SlmplificafSo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Departamento de Reqtetro Empresarial a Integfaçae
NUMERO OE IDENTIFICAÇÃO OO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

NIRE dafilial(preencher somente se eto letefento a fSsS)

29104907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME OO EMPRESÁRIO(oompioto sem sbrsviaturaa)
REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JUNiOR
NACIQNALiDAOE

ESTADO dVOL

BRASILEIRA

SOLTEIRO

REGIME DE BENS(se casado)

SEXO

MASCULINO

^^^^^^^^^^^^QQQQQ^^^^^^^^^^^Q^^OQOQ^^^OOO^J^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXíOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX

RLHOOE(pal)

(raSo)

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA

IZENAIDE SANTANA

NASCa)0 EM (data de nascbnertto)

fOENTtOAOE número

29/1/1971

0446264196

ôt^âo emisser

UF

Issp

CPF(número)

\ba

EMANCIPADO POR(forma de emancipação - somente em caso de menor)

540.316.13S04

DOMtCOJAOO NA(LOGRADOURO - ma.sv.eü^

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAlRROn^ISTRITO

TERREO

DERBA

48970000

MUNICÍPIO

UF

SENHOR DO BONFIM

Dedaro, sob as penas da lel. Inclusive que sâo verídicas todas as Informações prestadas neste Instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Cóólgo PenaK não estar impedido de exercer atividade empresária, nâo possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comefctal do Estado da Bahfei.
CÓDIGO00 ATO

descrição do ato

cCotGoooEverfTo

002

alteracAo

021

Alteração de Dados(Exceto Nome EmpfesariaO

OÚDteoOO EVENTO

descrição OO EVENTO

OOOteo OO EVENTO

descrição OO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JUNIOR SERViCOS
LOGRADOURO(ma.ov.etc.)

NÚMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

COMPLEMENTO

BAfRRQri}ISTRITO

CEP

BOX 2698 TERREO

CENTRO

48970000

oteiaoooMiMCinD

ÕMÕ «» JMk CksnMoao

município

UF

PAfS

CORREIO ELETRÔNICO(e-maU)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

contalb@lfmet.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$

VALOR DO CAPrTAL(por extenso)

50.000.00
CÔDfôO OA ATIVIDADE ECONÔMICA

CINQÜENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO OO OBJETO

(CNAE Fiscal)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atividade Princtpal
8550302
Atividades Secundárias
8520100
8531700
8532500
8533300
8541400
8542200
8591100
8592901
8592903
8599604
DATA DE OflCIO DAS ATIVIDADES

NÚMERO OE inscrição NO CNPJ

10/10/2013

19053561000187

|USO OA junta CX>MERCiAL
MIRE anterior

DEPCMOENTEOe

UF

■

I

OOVefNMMEMTAL I

■ .

I 1 •SIM
3-NAO

xxxx

i^fNATURADAFIIR*Vt>eEtO empresário (<
DATA DA ASSINATURA

13/11/2018

■fSf^prOJirV;^

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA
DEFERIDO

AUTENTICAÇÃO

a

PUBUQUE-SE E ARQUIVE-SE

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

jcicn

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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ferreira

S^hor dij jpu
Testemunho

Wseli iSfídre -

«W^iao so^te com selo®r255514m«
de a^ticij
MmSU

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929
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Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCÜMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

r>

00 ü.
Prestdôncia da República
Secretaria da Mters e Pequena Empreaa
Secretaria da Radonadzaçfto c Siftqdiffcoçfto
I
Departameate
de Repistro Empresarial o tntepraçSo

NÚMERO DE IDEKTIFICACAO DO REOlSTRO DE EMPRESA - NIRE DA Sa)E

1 Q
±0

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NiRE DA FILIAL(preenchcf scmenta se ato raferenta a Ri^

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29104907929
NOME DO EMPRESÁRIO(completo aem abrevfaturas)

REGINALDO FERREtRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACtONAUDADE

ESTADO aVIL

BRASILEIRA

SCX.TEIRO

SEXO

REGIME DE BENS(Ba casado)

MASCULINO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(inSs)

PILHO DE(pai)

IZENAIDE SANTANA

REGINALDO FERREIRA OUVEIRA
NASCIDO EM (data de rrascMiento)

IDENTIDADE n&mero

29/1/1971

0448264196

UF

ÍMl_

ISSP

CPF(número)
540.316.135^

EMANC^ADO POR(fOrma de emerrdpaçflo - somente em caso de menor)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DCMtCtUAOO NA(LO(3RADOURO•rua. ov.etc)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

TERREO

DERBA

eOooooouuMtíoie
eao0» am CooMaie

48970000
UF

município

Iba

SENHOR DQ BONFIM

Declaro, sob as penas da lei. Inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste Instrumento e quanto ao

disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
descrição do evento

CÓDIGO DO ATO

descrição DO ATO

0Ú0l60fX>EV»no

002

ALTERAÇÃO

021

Aiteraçâo de Dados(Exceto Nome Empresarial)

CÚOtOOtX)EVENTO

descrição DO evento

CÔfPOOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO evento

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOMEEIia>RESARlAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
LOGRADOURO(ma.ov.etc.)

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
complemento

48970000

BOX 269 B TERREO

CORREIO OJETRONICO(csmail)

MUNKSiPiO

BRASIL

SENHOR DO BONFIM
VALOR DO CAPÍTAL - RS

VALOR DO capital(por extenso)

50.000.00
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMtCA

CINQÜENTA MIL REAIS

contalb@ifmet.com.br

(CNAE Fiscal)
Atividade Principal
8550302
Atividades Secundárias
8599605

8660700
9001902
9319101

DATA DE INiClO DAS ATIVIDADES

10/10/2013

NCBMERO de INSCRIÇÃO HO CNPJ
19053561000187

toSlNATjJRA QA F]§fM)^PELO EMPRESÁRIO(ou^^ rejpmsfifttafltsfa
DATA OA ASSINATURA

13/11/2018

2® OUC»

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929
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Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.goy.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitaimente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - SeCTetário Geral
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TABEUOMATO2*QfiCtO.DACOMARCAOESa(KOR(K>JSO(^.BA ,
RUA RWr SAfCBOSA.t84•CCKTKO.CSP «SSTMOO•FONE:(74)»t*«IG6

l&aetkKBEHVItfDOOaKESOCAUffiOA

por SE3'ELHi¥<iQA 1 firtfia(s) de:JDREBH

, HERDEIRA OJVORA JLIfla?5ÍDíimm*3^^
'^Senhor do Bcnfira. tercsrfeira. 13 dd novaubro de 2018

sEffi Testemunho
Noeli André - escrêvent_

Total: 4,30 - Selo(s): ABe2555131o
ÍWalido somente com selo tte autentif

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018
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Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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187883874

4o ttüMOa ât 6>ahi»

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS

PROTOCOLO

187883874-14/11/2018

ATO

002-ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
\L\TRIZ

NIRE 29104907929
CNPJ 19.053.561.000J-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2018

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n® 97808899 ein 19/11/2018

19/11/2018

Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

SUCEB

Este documento pode ser verificado em http;//regin.juceb.l>a.gov.br/AüTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

CEP: 46.990-000

Cidade: Souto Soares - BAHIA

Rua Sete de Setembro, s/n, Bairro: Centro

CNPJ: 27.898.035/0001 -46

Empresa: Assessoria Bastos = ME

Objeto: Realização da Jornada Pedagógica 2022

Convite n® 002/2022

PL W 011/2022

Comissão Permanente de Licitação

Fundo Municipal de Educação de Chorrochó

HABILITAÇÃO(ENVELOPE 01).

CO
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; üíCliL
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TABEtíONÃTO DE NOTAS E PROTESTOS DEJAf^rofMOSO-B^^

.^iTavessa Hipótítoflibeiro. 20- Gentro .,GEP-44.790^g®tpone:(Z4-y-3645.1398
Tabeliã: Analúcia Andrade O.

TABELÍONÃTO DE NOTAS E PROTESTO^ DÉOAí^PÒ FORMOSO-BA
.Travessa Hipótíto"Ribeiro,-20- Centro - GEPr-MTSOrOOO - Fone;(74)'3640r1398
Tabeliã: Analúcia Andrade O. Carvalho

Certifico6dou fe que a copia e a reprodução fiel do docurronto

Campo Formoso 11/02/2022 R$6,00 Emol: R$2,90

Certifico e dou fe que a copia e a reprodução fiel do documento
apresentado.

Taxa; R$3.10

Campo Forrrtoso 11/02/2022 R$ 6,00 Emol: R$2,90

CRtSLAINE SILVA SANTOS - ESCREVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM
O SELO DE AUTENTICIDADE

CRISLAINE SILVA SANTOS - ESCREVENTE
VAUDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM

Selo(s):0474.AB 353107-0

O SELO DE AUTENTICIDADE

Cofísulte:

Seto(s}:0474.AB 353099-5

www.Ç&a.jUs.bF/auteftficidade

Coi>stâe:

www.^T^a.jus.br/autenticIdade

'-i&l—
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Mi

Nome Empresarias
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537

Nome do Empresário
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
Nome Famíãsia
ASSESSORÍA BASTOS

Capitai Social
1,00
Número Identidade

Órgão Emissor

UF Emissor

CPF

0876238894

SSP

BA

002.594.095-37

Condâção d@ Iis6r©@mpre@siid@d®r indõvidyal
Situação Cadastral Vigente

Data de início da Situação Cadastrai Vigerste

ATIVO

05/06/2017

números de Registro
CWPJ

NiRE

27.898.035/0001-46

29-8-0553765-6

Eoidereç© Comerciai
CEP

Logradouro

Número

48970-000

RUA MARIA ISABEL

62

Bairro

üunicipio

UF

UMBURANA

SENHOR DO BONFIM

BA

Atividades
Data de início de Atividades
05/06/2017

Forma de Atuação
Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Professor(a) particular, independente

Atividade Principal(CNAE)
85.99-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Term® de Ciência e RespcnsabiiSdade c®m Efeit© de Alvará de Licenca e Funcionament©
Provlsérà© - declaração prestada n© m©ment@ da inscrição;
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais.tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as Inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de MIcroempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: fittp://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009,do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios- REDESIM. ATENÇÃO:qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento. Para pesquisar a Inscrição estadual e/ou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
httD://www.recella.fazenda.oov.br/PessoaJuridica/CMPJffcaí/consulta.asp

Número do Recibo

Número do identi^cador

Data de Emissão

ME08980748

00000259409537

15/05/2019

ALTERAÇAO D£ EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

n na « ^ o

OOOlly

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537

AMAMDA BASTOS PEREIRA CARDOSO,nacionalidade BRASILEIRA nascida em

24/02/1982. casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF n°
002.594.095-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 0876238894, ór^ expedidor

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA,residente e domiciliado(a)no(a) R
MARIA ISABEL, 62. CASA, UMBURANA SENHOR DO BONFIM. BA CEP

48970000, BRASIL titular da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
00259409537, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°
29805537656, com sede R Maria Isabel, 62,Umburana Senhor do BonGm,BA CEP
48970000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n°
27.898.035/0001-46, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes;

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL
Cláusula Primeira - Alterar o nome empresarial, que passa a ser AMANDA BASTOS
PEREIRA CARDOSO.

ALTERAÇÃO DA SEDE
Cláusula Segunda- Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA SETE
DE SETEMBRO,S/N,CENTRO,SOUTO SOARES,BA,CEP 46.990-000.

DO OBJETO

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes
atividades

^

econômicas

TREINAMENTO

PROnSSIONAL E GERENCIAL;
CONCURSOS;

EM

DESENVOLVIMENTO

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA

ATIVIDADES DE ENSINO, AULAS PARTICULARES;

SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E
FESTAS;
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS
ESCOLARES.

ATIVIDADES ECONÔMICAS
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, cot^ressos,exposições e festas.
8550-3/02 - atividades de apoio à educação,exceto caixas escolares.
8599-6/05 - cmsos preparatórios para concursos.
8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

&xncW

811000001917S0

Certifico o Registro sob o n° 98049579 em 04/03/2021
Protocolo 219699780 de 22/02/2021

Nome da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO NIRE 29805537656

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 218734234241767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

000120
ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537

Cláusula Quarta-Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E,por estar assim ajustado,o empresário assina o presente instrumento.

SOUTO SOARES,8 de fevereiro de 2021.

yJW«xcè(K Boáio ^3/<sZjro- (íWLcie'>9.

^

AMANDA BASTOSPEREIRA CARDOSO

81100000191750

Certifico o Registro sob o n° 98049579 em 04/03/2021
Protocolo 219699780 de 22/02/2021

^V%íE0

Nome da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO NIRE 29805537656
documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 218734234241767

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

00GÍ21

JUCEB
Jüsdis

219699780

do(«384^âs Stíiia

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO

PROTOCOLO

219699780 - 22/02/2021

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

fÜRE 29805537656
tNPJ 27.898.035/0001-46
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2021

pROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98049579 DE 04/03/2021 DATA AUTl

»04/03/2021

iK( \\irT

ip\ \mK

p\ \ÁVc\

1> j]-^ /\

Í;í í1

H. <y. á^CQjcuj^

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/03/2021

Certificx) o Registro sob o n° 98049579 em 04/03/2021
Protocolo 219699780 de 22/02/2021

Nome da empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO NIRE 29805537656

JUCEB

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 218734234241767

Esta cópia foi autenticada digital mente e assinada em 04/03/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

000122
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

AV.JOSÉ SAMPAIO-N° 08 PRÉDIO CENTRO-SOUTO SOARES-BA CEP: 46990-000

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
INSCRIÇAO:30101202930445

ALVARÁ: 19/2022
GONGEDIDO A

NOME / RAZAO SOGIAL: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
NOME GOMERGIAL / FANTASIA:ASSESSORIA BASTOS
NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA ABERTURA:09/03/2021

G.N.P.J/G.P.F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

R.G

27.898.035/0001-46

ENDEREÇO

^UA / AVN / TRV: RUA SETE DE SETEMBRO,S/N
GOMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:SOUTO SOARES - BA

GEP:46990-000

ATIVIDADES
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICAS NÂO CLASSIFICADO ANTERIORES

65.2

Tresiamento em desenvolvimento profissional e gerencial

ATIVIDADES SECUNDARIAS
Serviços de organização de feitas, congressos,exposições e festas

8230001

Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

8550302

Cursos preparatórios para concursos

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
Cursos preparatórios para concursos

8230001
8550302

Outras atividades de ensino não espedficadas anteriormenle

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

VALIDADE:

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2022

ODIRLEIAPRIGIO DE SOUZA

RAiMUNDA OLIVEIRA DE S. VIANA

Diretor de Tributos

Secretária de Finanças

AVISO

Manter este documento em local visível em sua empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
http://www.soutosoares.ba.gov.br/

00G123

SOARES
46m^
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INSCRIÇÃO:30101202930445
I
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—

N',ALVARA: 19/2022

_

ÇOKCeJIPQA

NOME / RAZAO SOCIAL: AMANDA BASTOS PERQRA CARDOSO
NOME COMERCIAL / FANTASIA: ASSESSORIA BASTOS
NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA ABERTURA; 09/03/2021

C.N.PJ/C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27.898.035/0001-46

RUA / AVN / TRV: RUA SBTE OE SETEMBRO. S/N

^

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOUTO SOARES - BA
-'xJ-"!:: . .V-

CEP;4S99IMIOO

■

•

r'^'-

JVnvIDADEg
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HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

DATA DE EMISSAq;.42nrTfi^22 \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
http ./iMiww. soutosoares ba gov .br/

11/02/22,13:33
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000124
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

27.898.035/0001-46
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

05/06/2017

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
ASSESSORIA BASTOS

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas(Dispensada *)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos(Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NUMERO

RSETE DE SETEMBRO

S/N

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

46.990-000

CENTRO

SOUTO SOARES

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

JR_PIRrnBA(§YAHOO.COM.BR

(74)8131-9132

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

05/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

^0^ 1 SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 11/02/2022 às 13:32:49(data e hora de Brasília).

aboutrbiank
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000125
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
CNPJ: 27.898.035/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

^

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:04 do dia 14/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2022.

Código de controle da certidão: 6F03.535A.DEE8.213A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000126
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
r3/

Emissão: 14/02/2022 15:45

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20220799873

RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

27.898.035/0001-46

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

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

Emitida em 14/02/2022, 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.sefâ2.bã.gov.br

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

Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV.JOSÉ SAMPAIO

00
''^ -i ^ (í

SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N°. 912/2021

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(®).
Nome

C.G.A

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO

3010120293( 27.898.035/0001-46

C.N.P.J.

Endereço:
RUA SETE DE SETEMBRO. S/N

Bairro:
CENTRO

CEP:

Município:

UF:

46990000

SOUTO SOARES

BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que Impeçam a
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima Identificado, ressalvando o direito da
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle Informado abaixo.
Certidão emitida via Internet em:

Código de Controle da Certidão:

01/12/2021
Certidão Válida até: 01/03/2022

18916.912.20211201.N.59.1000003544

01/02/22. 14:11

Consulta Regularidade do Empregador

00012^

CAIXA ECONÒMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

27.898.035/0001-46

Razão SociallAMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537

Endereço:

RUA sete de setembro s/n / centro / souto soares / ba / 46990000

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:28/01/2022 a 26/02/2022

Certificação Número: 2022012811561593301877
Informação obtida em 01/02/2022 14:11:48

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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000129
15/02/2022

005485436

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1® GRAU

CERTIDÃO N":005485436

FOLHA: 1/1

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

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/02/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, portador do CNPJ: 27.898.035/0001-46, estabelecida na R
SETE DE SETEMBRO,S/N^ CENTRO, CEP:469904)00, Souto Soares - BA.***********************************

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

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

Salvador, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022.

005485436

PEDIDO N°:

00GÍ30
fciqina

PODER

i

Cie

-l

JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.898.035/0001-46
Certidão n°: 5321050/2022

Expedição: 14/02/2022, às 00:33:53
Validade: 13/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que amanda bastos pereira Cardoso (matriz e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.898.035/0001-46, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais

do

Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco

Nacional

de

Devedores Trabalhistas

constam

os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

1 o1
00 o,
V-/ jL o J-

Bastos
Assessoría pedagógica

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998 (Lei no.
9.854/99).

Souto Soares- Ba, 15 de fevereiro de 2022

Aman

astos Pereira Cardoso

r27.898.035/000i-4^
Amanda Bastos Pereira Cardoso
Assessoria Bastos

R. Sete de Setembro,s/n
Centro - CEP:46.990-000

i

Souto Soares - 8A |

(74)9. 8131-9132
bastosassessoria2017@gmail.com
CNPJ:

-

Rua Sete de Setembro S.d^, CentrQ,
Souto Soares- Ba
CEP - 46.990-000

noi oo
00
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00G133
PREFEITURA DE

SECRETARIA DE

ANDORINHA

EDUCâCÂO

íefv^, t>t&t Ofyet/A»/

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCINCA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AM AN DA BASTOS PEREIRA

CARDOSO(ASSESSORIA BASTOS), inscrita no CNPJ sob n° 27.898.035/0001-46,
representado por AM AN DA BASTOS PEREIRA CARDOSO, portadora do CPF
002.594.095-37, possui competência técnica e especializada em "Realização de

Conferência Municipal de Educação, Monitoramento e Avaliação de Plano

Municipal de Educação-PME, por meio de Audiência Pública". A referida empresa
cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos
serviços solicitados, no período de 17 a 18 de novembro de 2021, pelo que
declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Andorinha - Bahia, 01 de dezembro de 2021.

Lurdinéia^AhtTelda Guimarães
Secretária Municipal de Educação
Decreto N"003/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
CNPJ: 30,761.497/0001-21

Rua Princesa Isabel, S/N - Dom Pedro I - Andorinha - BA
E-mail: semecandorinlia@vahoo.com.br / Tel:(74)3529-1054

000134
Rua: Padre Adelino, 758, Belenzinho, São Paulo. CEP: 83.303-000
CNPJ: 62.136.304/0001-28

MODERNA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de
desempenho e atestado de execução, que a empresa Assessoria Bastos com sua
Razão Social - Amauda Bastos Pereira Cardoso - 002594095-37, inscrita no
CNPJ sob o n° 27.898.035/0001-46, estabelecida na Rua Joana Maria Rocha,

n°62, bairro Umburana na cidade de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia prestou

serviços à empresa EDITORA MODERNA/LTDA, CNPJ: 62.136.304/0001-28
de Formação continuada para professores do Ensino Fundamental, por meio do

Projeto Aprova Brasil do ano de 2017 até a presente data deste documento .
Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos

apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido
fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e
comercialmente, até a presente data.

São Paulo, em 21 de maio de 2019.

Maria Gerliene do Nascimento Maia
CPF 75672490500
Coordenara Pedagógica Norte/Nordeste
CNPJ: 62.136.304/0001-28

00C135
ESTADO DA BAH IA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCXJTO SOARES
Avmida José Pereira Sampaio,08- BaMaCEP:46990 -000

CNPJ 13322.554/0001-98-Tetefax:(0m(75)3339-2150 /2128
Email; gabinete@50utosoare5Í)a.govJ>r
Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Souto Soares - Bahia - inscrita
no CNPJ sob o n° 13.922.554/0001-98, situado na Avenida José Sampaio,
08, Centro, Souto Soares, Bahia, concede o referido Atestado de
Capacidade Técnica à Empresa ASSESSORIA BASTOS, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob n° 27.898.035/0001-46,

por ter a mesma executado,com muito afinco, presteza, efetividade e
competência os serviços de assessoramento, consultoria de formação
continuada para professores do ensino fundamental, da rede
municipal, onde a mesma atuou a todo tempo com muita
competência, transparência e honestidade.

Souto Soares- Bahia, 13 de fevereiro de 2019.

ANDRÉ LUIZ

Assinado deforma digital

CAMDAio

porANDRE LUIZ SAMPAIO

í
A
^ 1 CARD0S0:91639719504
CARD0S0:91639719
Qados:2019.02.13
504

15:22:48-03'00'

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal

Poder Executivo Municipal- Gabinete do Prefeito
Administração - 2017/2020
www.soutosoares.ba.gov.br

00CI3G
corrriTitc.i

PREFEITURA MUWieiPAL BE POOT© MQ¥0

CNPJ: 16.444.143/0001-22 - Praça Leònidas Freire, n" 123

^JP^RESSO ESTA DE VOLTA

Centro - CEP; 44755-000 / Tel: 74 3677-1585 / Ponto Novo - BA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade e qualificação técnica que a empresa AMANDA
BASTOS PEREIRA CARDOSO 00259409537, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o n°. 27.898.035/0001-46, sediada na Rua Maria Isabel, n°. 62, Bairro Umburana, CEP 48970-000, na

cidade de Senhor do Bonfim(BA), executou os serviços abaixo descritos:
LOTE ÚNICO - ASSESSORIA PEDAGÓGICA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Único

Formação continuada para coordenadores pedagógicos e diretores
escolares, mais duas oficinas pedagógicas para professores na área de
Língua Portuguesa e Matemática na dimensão do Ensino Fundamenta! 2.
Com o acompantiamentos 01 (uma) vez na semana contemplando: 1)
Formação para coordenadores pedagógicos; 2) Formação para diretores
escolares; 3) Formação para equipe técnica pedagógica; 4) Formação para
professores do ensino fundamental por área de conhecimento; 5)
Elaboração / reelaboração de PPP; 6) Elaboraçào/reelaboração de
regimento unificado escolar; 7) Elaboração do currículo municipal com base
no Currículo Bahia e Base Nacional Comum Curricular; 8) Formação e
monitoramento da instauração do conselho de classe por unidade; 9)
Formação e acompanhamento sobre o IDEB durante o ano com visitas a

UNID.

Mês

QUANT.

07

VALORES R$

"ÜNITARIO

TOTAL

3.000,00

21.000,00

redução do índice de reprovação; 10) Monitoramento da freqüência escolar
(auxilio ao censo escolar; 11) Avaliação municipal para monitoramento da
proficiência municipal: a) Elaboração das avaliações com a equipe
pedagógica; b) monitoramento das aplicações; c) Tabulação com equipe
pedagógica; d) Análise dos dados a nível de rede: e e)Elaboraçâo de planos
de ação. 12) Diagnóstico municipal para monitoramento da proficiência
municipal: a) Elaboração das avaliações com a equipe pedagógica; b)
monitoramento das aplicações; c) Tabulação com equipe pedagógica; d)
Análise dos dados a nivel de rede; e e)Elaboraçâo de planos de ação, com

32 (trinta e duas) horas mês, durante o período de junho a dezembro de
2019.
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

21.000,00

por meio do Contrato n°, 306-2019, originado da Tomada de Preços n°, TP004-2019, durante o

período de junho à dezembro de 2019, sempre atuando com ética, profissionalismo, integridade e
compromisso com o resultado final.

Atestamos também que desconhecemos quaisquer atitudes que desabonem a conduta da
referida empresa até a presente data.

Por ser esta a expressão da verdade,firmamos o presente.

Ponto Novo(BA),^^d'e janeiro de 2020,

TIAGO H^R/VW^NÃNCIO MAIA
'PrefeitorMunicipal
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HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01) ,
Fundo Municipal de Educação de Chorrochó
Comissão Permanente de Licitação
PL N°

011/2022

Convite n°

002/2022

Objeto: Realização da Jornada Pedagógica 2022

Empresa: Santana Desenvolvimento Humano Eirelli
CNPJ:

32o266.078/0001-49

Endereço: Rua Juracy Magalhães, 853, Bairro Ponto
Central

CEP:

44=057-580,

Feira de Santana - BAHIA.
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

IRANY SANTANA BISPO nacionalidade BRASILEIRA,nascida em 16/11/1978,SOLTEIRA,EMPRESARIA,CPF
n" 003 038 715-98, CARTEIRA DE IDENTIDADE n» 0750199733, órg3o expedidor SSP - BA, residente e

domiciiiado(a)no(a)RUA RIBAMAR,190, MANGABEIRA,FEIRA DE SANTANA,BA,CEP 44057580,BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico. Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada-EIREU, nos termos do art. 980-A da Lei n" 10.406/2002, mediante as condições e
cláusulas seguintes:
DO ENQUADRAMENTO

CíjÁUSULA primeira. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MÍCROEMPRESA - ME
nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESARIAL,DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa girará sob o nome empresarial SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EÍRJELI e nome fantasia B2 BRAZIL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: RUA JURACY MAGALHAES,853,PONTO CENTRAL,FEIRA
DB SANTANA,BA,CEP 44.075=115,

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante
alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s);

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE

CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA;

PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA.
CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
7320-3/00 - pesquisas de mercado c de opinião pública.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é
indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa terá o capital de RS 96.000,00{noventa e seis mil reais), totalmente subscrito e
integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular,
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

Req: 81800001188219 DBE: BA5403609600000303871598
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Certifico o Registro sob o n° 97817157 em 17/12/2018
Protocolo 187678561 de 17/12/2018
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Nome da empresa SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI NIRE 29600345577
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov,bryAüTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 166230172407132
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

y

OOCi-iO
ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a IRANY SANTANA BISPO com

os poderes e atribuições de representação ativa e passiva,judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto,sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS •

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas
apurados.
DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.Falecendo ou interditado o titular» a empresa continuará sua atividade com os

herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexislindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. 0(s) Admínistrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ao)
impedido(s) de exercer(cTn) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude dc condenação cnmina,, ou

por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos public^, ou

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ooncussao, peculato ou contra a economia popular, filtra o

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou
propriedade,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra
empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.
RETIRADA PRO-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.O Titular poderá fazerjus a uma retirada a títulos de PRÓ- LABORE que será
fixado de prévio acordo, obedecendo os limites estabelecidos pela Legislação do Imposto de Renda.
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de FEI]^ DE SANTANA, BAHIA para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo
FEIKA DE SANTANA,BAHIA, 13 de dezembro dc 2018.

O IRANY SANTANA BISPO/
CPF: 003.038.715-98

Req: 81800001188219 DBE:BA5403609600000303871598
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SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI

PROTOCOLO

187678561 -17/12/2018

ATO

091 - ATO CONSTITUTIVO

EVENTO

081 =» ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

^132.266.078/0001-49
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2018

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO:97817157

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o n® 97817157 em 17/12/2018

17/12/2018

Protocoio 187678561 de 17/12/2018
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO
32.266.078/0001-49
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

DATA DE ABERTURA

17/12/2018

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

PORTE

B2 BRAZIL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCff>AL

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUMERO

R JURACY MAGALHAES

853

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

44.075-115

PONTO CENTRAL

FEIRA DE SANTANA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

REGÜLARIZE@CASTELOBRANCOCONTABfLIDADE.COM.BR

(75)3616-4201

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

17/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA srrUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 01/07/2020 às 17:14:58 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome:SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
CNPJ:32.266.078/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados peia Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)débitos inscritos
em Dívida Ativa da União(DAU)com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:14 do dia 29/10/2021 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 27/04/2022.

Código de controle da certidão: 36D2.68CC.EA9D.C4AB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(/

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

000144
v":

Emissão; 26/01/2022 07:45

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20220465934

RAZÃO SOCIAL

SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

32.266.07S/OOOM9

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

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

Emitida em 26/01/2022, 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.sefa2.ba.gov.br

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

00014
MEFEITUnfl MUNICIPAL OE

FEIRA DE SâNTAM

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

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

jCÓDIGO: N/2022/5772

1!

1 CONTRIBUINTE:

j

HELVIA SIMÕES SILVA

CPF/CNPJ:

274.700.325-68

1ENDEREÇO:

RUA JURACY MAGALHAES,853,61.578-1, PONTO CENTRAL

1INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

21.133-8

1 INSCRIÇÃO FÍSICA:

01.02.071.0269.001

ÁREA DO TERRENO (M''):

296

jÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M'):

345,92

1

1 UTILIZAÇÃO:
1 DATA DO 1° LANÇAMENTO:

COMERCIAL
01/01/1990

1
1

1 DATA DO LANC. ULT. CONSTRUÇÃO:

28/11/2016

1

|ÂREA total acrescida(M'):
|dATA da emissão da CERTIDÃO:

0

1

01/02/2022
1 DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO: 02/04/2022

1
i

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de

responsabilidade do contribuinte acima, reiativas aos tributos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipai da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recoihimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal n°. 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

Conforme o Ari. 215,§ 3°, do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n°. 003, 22 de dezembro 2000, as

certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
|
venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http://vmw.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, a propriedade vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e

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

Código de verificação de autenticidade:

aab661 a864ffbc1 a2d5d9feddeb3aee1
Certidão emitida gratuitamente.

I Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

tf
www.sefa2.feiradesantana.ba.gov.br/index.php?pg=servicosonline&iplu=1&lípo_Biscricao=certidao&view=tela1&inscricao=211338

1/1

01/02/22,11:08

Consulta Regularidade do Empregador

00

/-V

D

CAIXA ECONOMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

32.266.078/0001-49

Razão SociaiSAiMTANA desenvolvimento humano eireli

Endereço:

R juracy magalhaes 853 / ponto central / feira de santana / ba
/ 44075-115

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:24/01/2022 a 22/02/2022

Certificação Número: 2022012411535679639376
Informação obtida em 01/02/2022 11:08:29

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

htlps://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

15/02/2022

005485388

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000147

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA,FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO A/®: 005485388

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela intemet no site do Tribunal de Justiça
(http;//esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/02/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
A

SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI, portador do CNPJ: 32.266.078/0001^9, estabelecida na

RUA JURACY MAGALHÃES,853, BAIRRO PONTO CENTRAL, CEP:44057-580, Feira de Santana - BA.**
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

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

Salvador, terça-féira, 15 de fevereiro de 2022.

005485388

PEDIDO N»:

Página 1 de 1

00G148
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome; SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.256.078/0001-49

Certidão n°: 4068742/2022

Expedição: 01/02/2022, às 11:22:04
Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.266.078/0001-49, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

çjn

000149

ÜS]

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou Insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federai de 1998 (Lei n°.
9.854/99).

Feira de Santana-Ba, 15 de fevereiro de 2022.

d^OMCA

(1 Irany Santana Bispo

r32.266.078/000i
SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EIRELLi

RUA JURACY MAGALHÃES,853

, PONTO CENTRAL-44.075-115
PEIRA DE SANTAN4.nA

(75)9.8229-7800
b2brazHembDresarial(S>Rmall.com

Rua Juracy Magalhães, 853, Ponto
Centrai, Feira de Santana Bahia
CEP-44.057-580

CNPJ:32.266.078/0001-49
Digitalizado com CamScanner

000150
ESTADO DA BAHIA

Município de Conceição do Almeida

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos , a pedido da interessada e para fins de prova , aptidão de desempenho e
atestado de execução, que a EMPRESA SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EIRELI, empresa esji^ializada em Treinamentos e desenvolvimento

humano e gerenciai, inscrita no CNPJ 32.266.078/0001-49, representada por Joval dos
Santos Lacerda, diretor de RH e responsável pela referida empresa, portador do CPF

sob n° 872.463.925.72 realizou à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA-BA/' SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER, CNPJ 13.695.028/0001-32 através do contrato N° 039/2019

inexigibilidade de licitação. Palestra voltadas para Professores e gestores motivacionais,
profissionais e de desenvolvimento humano, durante o ano letivo de 2019, no Salão de
eventos do CRAS - Cento de Referencia e Assistência Social, localizado na Travessa

José Campos, s/n - Centro - Conceição do Almeida /BA, CEP 44 540 000, conforme
consta abaixo:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

UND.

PALESTRA SOB 0 TEMA "PROFESSORES FORA DE SERIE"- AS DEZ

N°

COMPETÊNCIAS BÁSICAS GERAIS
PROFESSORES, GESTORES

E

DA

BNCC - PARA

COORDENADORES

OS

1

MUNICIPAIS

PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA.

Registramos, ainda, que o trabalho realizado foi concluído com pleno êxito, tendo a
empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone
técnicas e comercialmente, até a presente data. Salienta-se ainda, o compromisso e
responsabilidade do ministrante, bem como sua integração e entrega ao projeto.

Joanice^meidafiantos
Secretária Municipal de ^qucaçãí^

e Lazer.

Rua Dois da Julho n" 142 <- Centro <- Conceito do Mmelda - Sahla C£P. 44.540-000
CNPJ: 13.605,023/0001-32 -E-mail; ãdC.educ«K:aoslmeidã@gmaít.côm

>t^r.;, V ,

ÍiMÍli*IÍÍÍll»
v->'

.1,

:

::;;:.|:;:gil|^^

000151

w

C®missâ@ P@riiiaii@nte d® Liciteçâ®
Êia Jornada Podapogio
íí- ,

k--Á
k"'

íkr"'/^

CEPi 48o§

VALIDA &R TODO

11349414469

D TERRIltÍRIO MACIOtOAl

0516J\^3321-$

Tríburuil do

Selo dé Aute

>; BENVINDO GOMES DE ALMEIDA

RUA RUY BARBOSA 104 - CENTRO - CEP 4S970T)00 • FONE:(74)3544-2066

)TMum^A.d: tabEUONATO 2"ofício da COBftARCA DE SENHOR DO BONFIM •BA

1349414469

PBOfBIDO PLASnFICAB

iiãíi
iiii
ipi

ig|2g|;

'lOf.

01
rj

O
O'
0
h'^

Firefox

about:blank

153

Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionaiizaçâo e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e integração

JUCEB
CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE
Nome: RAFAEL FEITOSACRUZ
CPF/CNPJ: 025.539.735-60

Email: rafaelcruz.admíSoutlook.com
DADOS DA EMPRESA
Nome: R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS

NIRE:29104907929

ARQUIVAMENTO SOLICITADO
Páainas

Número Arauivamento
29104907929

1

97400540

1

97561144

1

97632454

3

97671533

7

TOTAL DE PÁGINAS

13

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Códiao de controle: 57,330.942.139.73
Emissão: 03/01/2019 11:11:02
SALVADOR,3 de Janeiro de 2019

HEUO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Protocolo: 197590160

iillllili
1 of15

21/01/2022 12:33

000154
aboutrblank

CONnrROLE: 5733094213973 CPF SOLICITANTE:025.539.735-60 NIRE; 29104907929 EMITIDA; 03/01/2019 PROTOCOLO: 197590160

Protocolo Arquivamento: 131990225 N® Arquivamento: 29104907929

Ministério do Oôsenvolviiínento, tnctúsiría e Comércio Exterior
DC/^I ICDIAJICM*rr\ nc?
.
I w
ib.ivir-rvc^M:r\i\7

•

Dapartamento Nadonal do Registro do Comércio
»W«EROOElBãAmi^lCACao Dd

K

QQ0933

.NIRS DA «éok
Hfite g» do w»w»nta ai tiite»)'

í:j .'J

xxxxxxxxxxxxx

. n T L í^pooÇtiwxxxx

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NWKXUUaAÕI

^ÊSTAOO OIVO.

BRASILEIRA

* *1

• , I: SOLTEIRO

Mia F □

XXXXXXXXXXXXX

PíU«OCEto3l>~

KtüllVALUU htKREIRA OLIVEIRA
MASCtOO EM (dtta <le «tdnwMol

29/01/1971
GMANGIPAOO POR (nmTM

j ZENAIDE SANTANA

tOEN11DAfiE(rabnfifot

«mimtl{»vla > I

ÍF

óroBotmltnr

0448264196

«PPltai

lútnxroj

BA

SSP

i S4
540.816. 135-04

lOitonMna/)

xxxxxxxxxxxxx

OOmCS.iAOOMA (lOeRAOClÍ^.nM^«r.«tc]

'numerÕ

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
COMPiJEMEWTO

TSíSssBíSTRScr'

TERREO

ícap-

97
ICOfNI»DOUMéU^(MWr«r'

'

jMtM

CENTRO

44.740-000

1035

SAÜDE
JL-i.

I BA

aww «o I^iioo ua ÍOI, nao eacar impeaioo ae exercer atividade empresária, que nflo possuT

outro reptetro de er^resárlo e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
OOATO

CCOiCOOOEVEAnO

INSCRIÇÃO

oeo
xxxxxxxxxxxxx

OeSCttlÇAODÚ EVSMTÓ "
XXXXXXXXXXXMC

XXXXXXXXXXXXX

D&scmçAc oo evemtÕ"

CÓOtGODOEVENVa

XXXXXXXXxXKXX

oeacaigAoaoEVEiaQ
xxxxxxaoooooex

XXXXXXXXXXXXX

OME EMPREâAftMt

R F OLIVEIRA JÚNIOR PAPELARIA
IjOâRADOURO |ne«v,«

RUA MANOEL EVANDRO
COMPtBMCmO

CFNTRn

UUMtCtPIO

A Á

PAffi

SAÚDE

I BA

valor oo capital • SI

EGOtedMiCA
(«•••>

UÜUICO 50 município
TJ/S

|liio dajuma CõmeiciBi)

é

I mco >

.

CORRE» Eientornco

I BRASIL

oontalb@ifrnet.com.br

VALOR CO CAPITAL • |p« • kt*iw>)

50.000,00

97

fa»

eArsRomsTTvio

TERREO

CINQÜENTA MIL REAIS

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

AlivMadfr Pdncípai

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4761003
AlfvWMt «KiinMil»

4751201

^ EDUCAÇÃO,
EXCETO
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

CAIXAS

ESCOLARESXXXXXXXXXX
«WWWWUWSA

4754701
8650302
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
DATA oe INICIO OAB A

NUM«RO Oe IM8C(UÇAo NO ONFJ

transfcrencia os oeo& ou oápiuAt de aoiru uf
NIRE ANTERiaR

15A)7/2013

XXXXXXXXXXXXX

autcrizaçAo

governamental

IA OA RRMA PCLO EA^feESARtO ((xgpM rapftMflttmtataaalttfntt/^/aatt)'
DATA OA A39ÍNATURA

uso DA J^NTAOOMEÜtilAl
OEPafOtNTEOe

XXXXXXXXXXXXX

r"]
3.ftao

hinAiwt nüBaKOAovt

15/07/2013
EARA 030 EXCLOSIVQ DA

JXIN^A COMBTOIAI»

DEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTEN]

Junta Comercfat do Estado da Bahia

ITIFICO O REGISTRO EM 10/t<l/2013 N» 29104807fi2e
13/10e02^4, da 00/10/2013

ànadaS. dos Santos

r oliveira JUMlOB PAPELARIA

i I.C^Í-HélíÓpoiWBURAJ*» '
.304719569

21/01/2022 12:33
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Protocolo Arquivamento: 14t 10t903 N® Arquivamento: 97400540

Mírtstôrio (So Desenvalvímento, IndúsWa e Comercio Exterior
■%!!?

__ >«wiiiaiMu e

Z i-k*^

Departamento Nadonet de R^istro do Comércio

INtRéb&iilmLfpnwicInrtoresnai n«toraitmnt*a{ii »f}

20104807929

n00412 Folhas 1/ '

wooqaxxxxxxx

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
«<ACIOWAI.tOXPE

"

'

*.

SOLTEIRO

. k^iMB Oe B6N8(m auU

MIS F U

JO

^l<UK^XVlI

BRASILEIRA

xxxxxxxxxxxxx

REOINALDO FERREIRA OLIVEIRA
NABCrOO EM (ittca do UBStfaiKnlot

IZENAIDE SANTANA

IDE»mOADe(tiúmtio|

29/01/1971

Ôraio«mfMO<

0448264196

CPPtRâmtro)

ÍBA

SSP

EUANCtAAOO POR (Itenu do Sfttiaeldoçto. oamente no com do rasncr}

540.316.135-04

xxxxxxxxxxxxx

ooincüJADÕNSrãSõmÃí
w®ouRO«niOi cy.tifl]

NUMERO

RUA MARECHAL DEODORO PA FONSECA

97

BAIRRO/PiBTRrrO

TERREO

cODxaoooliUNiáliliddiwòa '

CENTRO

SAÜDE
uBciara, soo 98 penas oa

JurU CcüTMcetoi)
103a

44.740-000

I BA

nao ostar (iTtf»aido de exercer atividade emprasárla, que não eo^ut

outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTACO DA BAHIA
CÓDIGO OOATQ

oceeaiMopoA

._,i^;aoi>06VQnto

C^iaOOO EVENTO

ALTERAÈ40

002

aíteraçAo de dados e oe nome empresarial

022
descrição DO EVENTO

looieoDoevEiiTD

Côaioo 00 EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

à^CRtÇAQ éÒ 6V0lht>
xxxxxKXjQoooar

XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPNESARMi

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
UXMAOOURO |iu«^.«

NUMERO

RUA IRECE

100

CONVnJEÍtóinO^

■ kiõWBÜJIflMUliUCIMO

aAiAROfoiomiiTo

TERREO

I iio

CORREIO a^entoLco (»wA[Li

SENHOR DO BONFIM

I BA I BRASIL

contalb@ifrnel.cx)m.br

VAUOR DO CAPITAL, ipn ast^n*»)

50.000,00
icnsel

p[U|o ça gMa C^rmcial)

AAA

CINQÜENTA MIL REAIS
DSBCWÇACDOOQ^TO

ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDEXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

AtMdKNPrtnapal

xxxxxxxxxxxx

8550302
AU«ld«ki sacundtrta

8660700

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx
MDES

Mí^mero Ire liiáàbçJLo nó ckrj

TRAWSPERENCMfRraeeECU DErrUALOe OUTRA uT"

UF

KmEANTeRIOR

10/10/2013

19053561000187

xxxxxxxxxxxxx

jjAniRA CAFIRMA PGLO EMPRESÁRIO <00 pdo rapfeienUEdefesitoeitta^aerinl»)

XX

TjsSBmnmEScCT"

AUTCÃIZABÀO -n
. OOVgRNAWeNtAL r—^

/

OATAOAA

07/04/2014

DKTJC^ COMERCIAL
COMEReTAT. .
PARA USO EXCLUSIVO DA JONTit^
DEFERIDO.

PUBLIOUE-SE E ARQUIVE-SE

•

•

•• •

AUTENT

I L3P

COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

'
^
REGISTRO EM;
08/08/2014 SOB N®-' 97400540
i'««^WprotocoIo:
14/110190-3.
DE 07/08/2014
^^'^05^0
|SBipEeaa:29 1 0490792 9
R F OLIVEIRA

PofLN^^OZ

cmji

JUmOR

SERVIÇOS HE

hélio portela ramos
SECR ETARTO-GERAL

108662
—J

21/01/2022 12:33
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Protocolo Arquivamento; 166962767 N® Arquivamento: 97561144

Prastdftiuáa da RopúbBca
Sccpeiaría da Micro e Pequena Empresa
Becretaria ds Racionaldacao e SimptiHcaçSo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NOMERO de identificação do registro de empresa - MIRE DA SEDE

,

000925"

Departsntemo de Registfo Empresorlai e IfitegroçSa

NIReIia filial<(iMeitclie« uifneKte fio ato referenia a lltiai)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29104907929

NOME DO empresário(complB&i asm Btiraviaturaa)
RÊGINALOO FERREIRA OUVE1RA JUN lOR
NACIONAUOPOE

ESTADO CIVil

BRASILEIRA

S0L1ÊIR0

SEXO

REGIME C%

MASCULINO

I XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXwCXjmKHXKXXXXXXXXXXXXXlOOCXXJOOÜCXXXXXaOCXJtX^XXXXXXXJUXXXXXXX

(se casado)

HUHOOEfOflO

(ZENAIDE SANTANA

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA
NASCIDO EM(d^ de nssoments)

(DENTIOAOE rtOmero

29/1/1971

Qq4826Al9fí

CPF(número)

Orpâo eiriSSw

Issp

540^ie.13W>4

EMANClF/V)0POR (ferme dfl emancipa^ - somento em ce«o do menor>

xxxxxxxxiocxxxxxwtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxicxxxxxxxxxxxMütxKXXxxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxjOtxxxxxxxjocxxxxxxxxxxxxxxxicxxxxKxxioattOg
OOMraLIAOG NA(LOGRADOURO - tua, av, OtCJ

NÚMERO

AVENIDA ROOOVlARfOS

440

COMPLEMENTO

BAIRRCWUSTfSTO

CEP

TERRE

DER8A

48970000
UF

MUNrCiPIO

Iba

SENHOR CO BONFIM

declsra. sob as penas da lei. nâo estar impedido de exercer alividade empresária, que nâo possui outro registro da
empresário e requer ã Junta Comerciat do Estado da Bahia.

"^Õíxeo00 EVENTO

DESCRIÇÃO OO EVENTO

CâOiQOOOATO

descrição OO ATO

002

ALTERAÇÃO

CdOlOOCXICVCMTO

DESCRIÇÃO00 EVENTO

còaco00 EVENTO

xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XxxxxxxxxxjoüwxxKXxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxrotxxxx

'lo2l

Afleraçao do Dados(Exceto Nome Empresarial)
OESCRlÇAO OO EVENTO

I40ME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVI(X)S ME
MÚMERO

LOGRADOURO(rua. av, alc.)

440-

AVENIDA RODOVIÁRIOS
BAiRROfOBTRITO

CEP

DERBA

48970000

município

país

CORREIO ELETRÔNICO(«wnaí)

SENHOR DO BONFIM

BRASIL

conmttXglírnet.Qom.&r

CORAPLeMENTO

TERREO

valor DO CAPITAL-RS

VALOR 00capital(pcf exienso)

SO.OOO.OO

ClnqventaMii Reate

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONOMIA

DESCRIÇÃO 00 OBJinO

{CNAE Fecal)

IVMnMwCamnsi

ATIVIDADES DE APOIO A EOUCACAO .EXCETO CAIXAS ESCOLARES ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO
DE SAÚDE

Atividade Principal
8SS0302

Atividades Soomdftrias
Qtsbu/uu
xxxxxxx

xxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxx

DATA OC INÍCIO DAS ATMOaOES

NÍIMCRO oe inscwçAo no CMR)

10/10/2013

19053561000187

TiVkttsrCRtKCi* BC ssecoiJ ruM.osowt«a ut

NtRE emojtor

xxXX

UF

J

USO DA JUNTA COMERCIAL
PfiPÉNOt'WlÇOaj,|——í _ L,.,

mjtoriíaçao •;. 1'T

OOVKPNAMCNTXL I

1"r.fí^

J 3- NAQ

XXX*

'assinatura OA FIRMA p©.o EMPRESArio(Q»i0eto fcpmaantante/BsstaientaJgiromo)
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t-

OAIA OA ASSIMaTu^M
'■

o»asaot6

-

crx.

PARA ük)EXCLUSI^ OA jUNTA

tUMTA cdwiERCIAL ÕO ESTADO DA BAHIA

DEFERIDO

:-SEEA«OUIva-Se

V.,. CERTÍtWORÊ^^^^^^

09/05/2016 SOB jN®:97561144
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rfoüerimento de empresário

Prestdineia da ftenúbSca
Sacratarti Oa «bcro ew^tions cnqiiviM

^Seandaiia da RaclonaBuçSo e «mpIHtcaç&o

NÚMERO DE mENTlPICAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA - NRE DA SEDE
'

291049079»

NOlyiE DO empresário(eorapteoa8«n otPevlaUiTss)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

• •**
^AOOaVIL

nacionaudaoe

solteiro

aoa«ti ciRA

REGIME DE 6ENS(se casadO]

SEXO

^T,ffT,yy^^y.w>.nr«v*«r««««iQC)O0U{XXXXXXXXl0tXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX)tt»CXXXXXXXXXMUÜ00CXXXXXXW(X^

MASCULINO
filho OE <P81)

[ZENAIDE SANTANA

RgGIWALOQ Fg^RgtRA OLIVEIRA
IDEMTIOAOE rúiroTO

nascido em(dstB da nasctmeiffil

CI»F (rtómara)

Uf

OrgSo emissor

Iba

Issp

04482641»

540.816.135-04

BdAHC^^ÕroRÇteima de emaneipoçôo•somenia em caso de rwnor)
OOMiaLIAOONA<LO<3RA(tóURO -rua. w,fltc)
440

AVgNtPA RODOVIÁRIOS

SAÍRRODISTRITO

CEP

DERBA

48S70000

ffiS'.S!SSS

COMPLEMENTO
TERRCO

LfF

NBJMCIPIO

Iba

tocl1I.Torrs'Ilna3 de lei. nâo esier Impedido de oxercr sS^iiSade ompresiria. que «eo poasui outro registro de
empiosArln a requer A Junta Comercial do Estado da Bahia.
OÒDtOOOOATO

" descrição OO ATO

002

jcdOlOOtXSD^MTO descrição00EVENTO

021

ALTERAÇAO

ABeraçao da D^tos{Exceto Nome£mpf»a^)

~ CÚOIGD DO aVEMTO

'
OCSCreçAO00EVENTO
t jtTtyCTX*XMDom>üoooootxx)Ooocx»iutxxxxioooptxx>oo(

XXXXXXXXJOCXXXXX

descrição OO evento

:0(y.0rini»»í«XXKI»J(»XXXXXXXItXXXXXXMt>OC»gXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME

NÚMERO

V0CRAOOURO Cnra.ow.Bte.)

avenida rodoviários

Ibairroíoisthito Iccp
48070000

CORREIO ELETRÔNICO (a-ínatll
MUNiçlPlO

conialb@lfrnat.oom.bf

SENHOR DO BONRM
VALOR OO CAPITAL -19
50.000.00

CÔOiQO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Cinqüenta M8 Reais
descrição do objeto

(CNAE Fiscal)
AlM^adle Prtncípal
8550302
aitwMariM jteoindáiiaa

8230001
8830604

3660700
8001302
TfUMrCRCMCtdOI «tttou l»JhL« OÜW vr

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES
10/10«013

NÚMERO OE INSCRíÇAO NO CMPJ
19063561000187

NtRE amenof

uF

lUSO OA JUNTA COMERCIAL

pePfiMOEMígg^l—<—I

«noMuMo^FT^ I J.Nto •

%x**

AASlNATUttA DA RRMA fllEUO EMPRESÁRIO(OU
DO EMPRESÁRIO

DATA DA ASSINATURA
2Qfl)1/2017

jpÀRAÜSO gXãÜSIVO PAjÜNTA!
Autenticação

OEFEWOO

PUBUCaJE-SE E ARQUIVE-Se

Sósbanlo
Port. N"Q2S;
paotueziieg

Pora..nJnw>ni., t-lle^rÃntcÒ!8TWiLmim/410

21/01/2022 12:33
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J*8«orttaitadaWíeTQoPftquen8empre«

M^SeiOTUnaitoRactonallM^e^mpllílcaçflo

^

^

•hEQUE^ENTO DE EMPRE-SARIO
\yÂ• V,
^^ ^
1

'

fUlOlíS^H-'

^'^DBpartamatilodeHaalBtfoBmptwBrtalelnleflwçSo

VwV/vrv

m>atoOEWKnra:A;AODOreQBT1WOEE«Pre8A.H«E.»

lí®EI»F«L<,r4«W

23,^507529

1 ^

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOhffi OOewPaESARJO {comptetosem abfowiatufa*)
RgGIMALDO FERREIRA OUIV£lRA JUNIÜH

ESTADO aVIL

KPvCIONALaSAOE
SÍ^TEIRO

BRASILEiRA
REGIME OE BENS (60 cawdoj

'

RLKODElpai)

~~

(mto)
IzENAlDE SANTANA

REGIMALOO FERREIRA OLIVCIRA
nascido em (tfBt8 da nâscbnsnto)

CFf(núiinsni}

ÜF

órefiotsntasor

identidade nfinnao

540.316.1334M

|0A

|ssp

^Í/IS71

EMANCIPADO POR «om» da Wrtflnolpaçao - wmenta«n coao «a menorj
00WCOiAOO NA OUOORADOURO - nai.aw. eto)

440

avenida RODOVlAftlOS

OAIRROIOISTBITO

COMPLEMENTO

CEP

46970000

TERREO
uinuClPtO

«noreséTio e requer â Junte ConreTCíal do Estatio da Bahia._
CÔOIGODOATO

descrição00ATO

002

ALTK^AÇÃO

jOÔOOOaOEVSNTO OESCWÇAO DO EVENTO

02'j

ARtfíBÇSD eíB Oadoâ(Exceto Notna Empresarial)
OESCRtÇAO OO EWHTO

oescraçAo oo evento
xxxKKxxxjaxw>«xxayxxx)Quxx«xxxx^
XXXXKXXXXXJWXXX

OÒttflODOSVElOO

iutxoxxxxxxxxxxxx»«xxxmgaxx)0ütxxyxxxKXX3{x

nome empresarial

R F OUVEiRA JÚNIOR SERVtCOS ME

numero

UXWVCXMJRO (fuft. 8V. <ilc.>
AMCNuna.RrinTADARIOS

tfAiratu/un» t ru I wi

DERBA

CORREIO aeiRÔNICO(B<nai)
MUNlCb^

BRASIL

iContatb{Slfr"(H.ooiAt>r

SENHOR DO BONfíM

VALOR 00 CAPrrAL(por «flensol

VALOR DO CAPITAL- «8

CinauemaMIl Reais

50.000.00

30 OBJCIO

CÔOIGO OA ATWIOADÊ ECONÔMICA
(CNAE FtscaO
AUvíctetIe Pííndpal
8550302
AtMdades Secumspnaa
9319101

USODA^L^A
DATA OE INICK)DAS ATIVIDADES
10/10/2013

número Dê inscrição nocnpj
10)53561000187

DATA DA ASSINATURA

jwgiMlI

QETI^QBnBDBI

AtntifllZAÇADBaj^^r 9

.

m

PUBLIQÚÍ-SE £ AROinV&SE
rx. tisa aaiitO

Port. K'025/2013
PAqjAfl 3 de 3

PlrtfAnlro:,81600000627410
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000, GO
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Protocolo Arquivamento: 174384165 N® Arquivamento: 97671533

Presidsncâs <la República

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

SSSíeíSte âS âÜCrS Z P&qUêTiS Cfnpfcãã

Secrvtvia do Raeienalluçaoc Sünptifieacflo
Departamento dc Registro Cmpresarfal c integração

^

NOMEROOElÜÊMnnCAÇÃOOO registro ra EMPRESA-llíi^bASgtft

FW^preencner someme sa «o ratemnia 9 filiaU

29104907929

_

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyxxxx

*•*

NACIONAUDMIE

ESTADO Civn.

BRASILEIRA

SOI TEIRO

SEXO

REGIME OE BENS

MASCULINO

■

caiado)

■

XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)Of*líVia*vyv«,fWv^^^vv^,

BLrtOu£U«aj

(mao)

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA
NASCÍOO EM (dota da imcimonto)
identidade número

IzENAIDF SANTANA
Óigão entíssor

0448234196

29/1/1971

UF

|SSP

(ba

jcPF{n«Jmam)

ls4úâi6i3S4U

EMANCIPACX}POR((omva de ontanppaçao - sonwnto om casa da men»)

XXXXXXXXXmXXjOCmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaOOCXXXXXXXXyXXXtoOCICKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXlCXXXXXXMnfXVifKS^Yiririfvyirvvw
OOMiOLtAOO NA <LOGRADQURO.rua. av. etc)

NUMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

TERRgQ

baírro®istrito

CEP

PgRBA

43970000

município
UF

^HHOR DO SOnFim

ÍBA

declara, sob as penas da lei. oflo estar impedido de exercer aiivídade empresária, que nâõ possui outro registro de
empresário e requer á Junta Comercial do gslado da BaNa.
COrXGODOATO

OEScmcÁoooATa

CÔOGOOO EVENTO

OESCRtçAo 00 EVENTO

002

ALTEfiAÇÃO

Q21

Aljereçao de Dados(Exceto Nome Empresarial)

CCOtOUM EVENTO

DESCRIÇÃO 00 EVENTO

CCOtOO OO eVCNTO

OESCRIÇAO 00EVENTO

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
NOME EMPRESARíAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

R F OLiyglRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
(.OGRADOURO{rua. av. etc)

NUMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRAMCO

270

COMrLcfKSiíTO

BOX269B TERREO

BAíRRCVOiSTRITO

CEP

CENTRO

48970000

MUNiCÍRO

UP

país

CORREiO eLETnÔNroO{e<ii!iíl)

SENHOR DO aONFIM

BA

BRASIL

contalb@ifmel.com.br

VALOR OO CAPITAL-f»

VAI OR DO CAPITALffw uxtónso)

S0.00D.00

CINQÜENTA MIL REAIS
OESCmÇÃO QO OSJETO

cúciGO íjA ativioade econômica

<CNAE Rscai)

ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO,EXCETO CAIXAS ESCOLARES' AGENCIAS DE

Atividade Princlpai

TEMPORARIO.EXCETO ANDAIMES: ATIVIDADES DE Af>OIO A GESTÃO OE SAÚDE*

8550302

95
i
ELETRÔNICOS
DE USO PESSOAL E F
DOMÉSTICO;
COMERCIO
ACATADISTA
OE ARTIGOS
OE TAPECARIA.PERSIANAS
CORTINAS- COMPRCin

VIAGENS; ALUGUEL DE PAlíoslcOBERTURAS E E^STRU^^^

OE ART/GOS DE CAMA.MBSA E BANHO; COMERCIO ATACAOíSTÁ
Aúviaaoea secunoanas

de uso pessoal e doméstico:

S9
FILMES.COS.DVDS.FITAS E discos; COMERCIO atacadista
comercio VAREJISTA DE ARTIGOS DO
)(l§J^yíSiSr-.S ACESSÓRIOS;
COMERCIO
VAREJISTA DE
ARTIGOS
MÉDICOS E
VAREJISTA
DE BRINQUEDOS
£ ARTIGOS
RECR^TIVOS

1811301

1811302

varejista de LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

1613099

1B22901

'impresÍaodeIoW

4321500

DATA OE lutíaO DAS ATiVtDADES

NÜMÉHD 06 INSCRÇAO NO CNPJ

10710/2013

19053561000187

TBMrsecAcwu cc »foi «u nvu K outiu-jr

NIRB amenor

FIRt4AJ?6LO EMPRESÂRtO(OU paio(«ore^Liliinlem&dstsníãmBrar^l
i
QATA DA ASSINATURA
tWBu^TURAífeareRESARio r—«

KXXX

UP

I

XXXX

1080 DA JUNTA CQVSfa^iAL

'oertHoorTF.O? ■
au-coaizacAo ]
L
UUVCIVWffiMTW.L

■ .

•3IW
I'
^-nAo

V, V

oJLo

Ofi/06/2017

/T]

Vg;r>yUÍ>^ L^^-JíXjx^

TT 7

d

PARA U30exauaivo oa junta

JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/06/2017 SOB N»: 97671533

PUBUQUg.SE C ARQUIVE-SE

.iWCBprotocoia: 17/438416-5. DE 13A)6/2017

Mi

^1 1

'finipresa:2d I 0490V92 9

hU

3 F OUVElitA JUiíiO» SIWVICOS ME

Port.N-025í2013

JlSin6tifíhí2^

HÉLIO PORTELA RAT^OS
SeCRETARUXXRAL

0.0..%..»..,:--,

ia 1 de 71
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Protocolo Arquivamento: 174364165 hf® Arquivamento: 97671533

Praíédénda ds RapúMcft

Sfforetaria d* Mtern o Pequa;;» g^pre-a

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

»3«cretfrfa de tetionalijuçio e SImplIfleaçSo
Departamento de ReplStro Empresarial e inteflraçâo
p—

NÚMERO 06IOENTIRCAÇAo DO REGISTRO DÊ EMPRESÁ.

•
•
• •

• ♦ • «

29104907929

^

NOME 00 EMPRESÁRIO(completo sem aoraviQSuiia)
REGINALDO ferreira oliveira JUMinP
NAdONAUDAOE

000066

♦»

FJj^preenofwrsomenie S93» refemnia a filial)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

——
ESTADO CIVIL

brasileira

solteiro

jRegime oegems(sa caíQdo>"*~

SEXO

[igSHiaSmK^xiooaxxwxxxxxxjgwo^^

mascuunq
TH-HO OE Síar'

(mae)

REGINALDO FERREIRA ni ivCfPA

NASCIDO EM(data de oâscõnemo)

IZENAIOfc SANTANA

IOENTIOAOErtimBrt>

29/1/1971

0448264196

CMANOPADO POR ^omiB oe enanclpaçõo - semame em case de monor)

ôrgfioemssúr

CfF paimerc)

—Lssp

•

Iba

6.135-04

—

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COUPLeMEhfTO
TERREO
MUNICÍPIO

aAlRROmiSTRlTO

CEP

OERBA

48970000

SENHOR 00 pONFIM

Iba

"^r?

""P®"'*"» ««

atividade empresária, que nflo possui ouiro'registro de

empresário e raquer à Jiaila Comercial do Estado da Bahia.
OOOlGOOOATO

reSCRiÇAO DOATO

002

alteração

CÔOKâO DO EVENTO

DSSCftiCÂoooevEmo

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Alteração de Dados /Exceto Nome Empresariall
OÔDR»00 EVENTO

DESCRIÇÃO 00 EVENTO

xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXinra^vs^y
XXXXXXXXXKXXX

NOME EMPRESARIAL

jgXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXKXXXXXX

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
logradouro(rua. av. ex.)
NÚMERO

RUA VISCONDE DO RIQ BRANCO

270

COMR PMFMTO

BQX2e9B TERREO
município

SENHOR 00 BONFIM
VALOR 00 CAPITAL • RS

VALOR DO CAPITAL(por eitleUM)

SO.OOQ.OQ

CINQÜENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO 00 OBJE TO

COKGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)

BAlRROfDISTRirO

CEP

CENTRO

48970000

UF

país

CORWOO ELETRÔNICO (a-mÊl>

0A

BRASIL

contaltXfi^iímeLcom.br

'INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA'LOCACÃO DE ALITCjmí3WPI<i rpm

i PRODUTO Ê PROMOÇÃO OE EVENTOS ^

Atividade Príndpai

INFORMaVi^^
TAXÍ'Í^ERVIÇ0S de AUMENTAÇAOEQUIPAMENTOS
para eventos EDE
RECEPf*OP<5
niiPP-

8550302

Atividsdss Secvfiuáiiíis
4623106
4849401
4549402

4649405
4649407

DATA OE INÍCIO 0A$ ATIVIDAMS
10/10/2013

A^NATI^l^ DA
DATA DA ASSINATURA

NÚMERO OE II^RIÇÃO NO CNPJ
19053561000187

Tflu«f(MiNCiA 0C4CK OU ftiuu. Of ourn* db

HIRE anleri»^

CAíPRESARIO(«u p^^p^seêíãnto/sssi$:ettoAl6renie(
eapRESj^^

09/06/2017

XXXX

uf

I

xxxx

i uso OA JUATTA COMERCIAL
i 05PEN0EWTE OE <

AWIORÜtACAO {t.
iIOOVETV>lAMeNTAL
i

,,

1 1-SlM
S>NÃO

JLNXUr.KO-

PARA USO EXCLUSIVO PA JlflVTTA

OEfERIOO

AUTENTICAÇÃO

PUBL(OUE-SE 6 ARQUIVE-SE

PWl.N'025í20iS

J3ioAt.£Í2PiL
Requerimento Etelrònfco: 81?C000QS!0129
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Prevtddnciâ da Repúblira

\ Seeretada <ia Micro g Pequena Cmpra&a

requerííwento de empresário

^SecTBUrta a« Raciofuíizaçâo e 3Entptiric*ç&o
Oi»|iart3inonto da R^btra Empresarial olobgracão

••
•

*

••

• •

NÚMERO ne IDSNTIÍíICACÃOOORÊCISTROOE EMPRÇSA

' * *^0

iv*twfV£a
29104907929

NOME 00EMPRESÁRIO(oorr^to «atn ôbrewaUJras)
REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACfONALIDsAQE

000067

•
•

::

(PKwnclWf eomortis ac atorofcreateoftíafl
jowxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

te.

*
ESTADO CVIL

brasileira
SOLTEIRO

sexo

REGIME OE B£h;s <se aaaario)

masculino
p"-MO OE ípai]

x»xxxi.xxi<xxmjoai«sgg«,m«TO^^

REGINALDO FERREIRA ni ivpipa
NASClfX> EM (doía da aascinrterHo)
IDENTIDADE númsro

IzENAIDE SANTANA

20/1/1971

Issp

Órpte e.Til8Súr

0446264196

emancipado POf?(fdnçvB<í»'8m3nclpaçáo-3omeittfr«inc«8o de menorj

CPF (ftúmero]

Iba

5<0.316.13i5»0a

Inúmero

AVENIDA RODOVIÁRIOS
COMPLEMENTO

BajrroiDISTRI1o"]CEP
TERREO

DERBA

MUNiCiPIO

ctecog9MuKio(>o
flia« Aa

148970000
LtF

•SENHOR DO SQMFm

sob as penM da lei. nâo estar fmpediao de exercer alitfidade empresária, que nâo possui outro reaisiro de
IgSg^gqe.Peimerâ Junia Coiroroial do Estada da Rahia
nÔniíSn flrt AT/\

rui A-iA
CESCRíÇÂODQAIO

"

h

ouiro regisiro oe

**"

OSSCRIÇÁCOO evento

alteraçAo

Alteração de Dados(Excaio Noma Em}>resariaJ)

DESCRIÇÃO DO EVENTO

DESCRIÇÃO00evento

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKKXif

[NOME ÊMPRESARIAtIt

R F OLIVEIRA JLtftiOR SERVIÇOS ME

I LOGRADOURO(rua. av. «c)
NÚMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

^0

I COMPLEMENTO

|bOX269B TERREQ
MUNtdPlC

^NHOR DO BONFIM

BA

VALOR 00 CAPITAL-RS

VALOR DO CAPITAL ípof oitanso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS

CÔCKOO OA ATIVIDADE ECONÔMICA

descrição DO C®JETO

BAIRRCWDfSTRiTO

CEP

CENTRO

48970000

PAÍS

CORREIO ELETRÔ-VICO(e^mall)'

BRASIL

contalt>@ffmet.cpm.br

(CNAEnscal)
Alívldade Principal
8550302

Atividades Sscurdáriâs
4751202

4763900
4755503

47Ô1001

4763601
DATA DE ir4CIO DAS ATIV^AC^

NÜM6RO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

10/10/2013

19053581000187

IR AetfCft<NCtk CC SFDi ou niuu,QC CV liUi VF

MRE or.teríof

ipreSArio (ctupefo raprcsanta^oAusistenie/Oeianta)

XXXX

UF

I

XXXX

USO DA JUNTA COMEílCIAL

JUinOHiZAÇÁO r

DEPfiNOENTEOtWaNeAM*rAEHTAl.l—

1-SIM

,,
3- NAD

tLU/L^.
□ATA GA assinatura

ÜNATURAOOE

09/06/2017
PARA USO EXCLUSIVO DA AINTA

AUTENTICAÇÃO
PUBLIQÜE-SE E ARQUIVE-SE

anm^xflossantob
, Port.N®025í2(H3
Requerlmentü Eteifftníían 81700000510129
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da República

I Secr^iia da Mtcro a Paquana Pm]tf»«a

requerimento de empresário

^Secrvtaria d« RacionaltcaçSo e Siinplificaç&o
Ocportanwrto ds Rcpistro Cir^osartal o tnlo^raçâo

000068

•««
«

_

MÚMERO DE IDEMTIFICAÇAO00REGISTRO DE EMPReSA.

• • a

o

E•^

•
•

<l»eertcíi5f somantu se alo fotarenta a fiTqiç

29104907926

NOME00 EMPRESÁRIO(compiqtgt abrqvfaiufas)
REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyyyyy

{
•

NtACIONAUDACE

ESTADO CIVTL

BRASILeRA

solteiro

SEXO

REGIME DE BENS(sa casaoo}

MASCULINO

F„ Hn

iay««""Xi«xm«xxxx«,yx,y,Kyvyy.,yrryvyyry>j«xjggs^^
(fnSâ}

a^lWU.OO
FERREIRA OI.IVF|RA
NASCIDO EM (daia de imwfmeníp)

IzENAIDE SAMTAma

IDENTIOAOE núinaio

29/1/1071
———

I 0445264196
I gÇJ

emancipado por coana «e amancvaçSc - semento em caso do menor)

OfBtoonIssor

CPPinúmoío)

Jssp

Iba

540.3lft.135-0d

AVENIDA RoaoviAHíns

I

pÍMÍRÕ

COMPLEMENTO

~

——

—

440

aAiRROiasTRiio
aAiRROiaSTRIlO CCP
CCP

J

O^ocuwOpÃ

TERREO
PERSA

MUNlClRO

148970000
OP

SENH0.O DO BONFIM

I ba reoiairn hp
declara SOO as penas da lei. nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que nSo possui outro

empresário e requer à Junta Comerdai do F^i^dn da Baftia
côdígoooato

descrição00ATO

002

ALTERAÇÃO

COiSICO00 EVENTO

oescRiçAo00Evento

xxxxxxxxxxxxx

^ ®
OESCRfÇÂO DO EVENTO
Io

I^CRIÇÂO 00 EVENTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPHESARJAI

xxxxxxxxxxxxx

xxjgoücKxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxavYvyyyv

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVJCOS ME
tOGRACXXff^{Ma. aw. qjc.)
tíÚMERC

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

I COMPLEMENTO
aAiRRo/Disrmro

CEP

CENTRO

46970000

ÜF

PAÍS

CORREIO ELETRÔNICO (B-mail)

BA

BRASIL

c&ntalb^lfmet.com.br

BOX269B TERREO
município

SENHOR DO BONFIM
VALOROOCAfHTAl-RS

VALOR DO CAPfTAL íptx «xtenso)

SO.OOQ.QQ

CINQÜENTA MIL REAIS
OESÇRIÇÁOOO OBJETO

CÔOGO DA ATIVIOADE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)
Atividade Principal
6550302

Atividades Secundária
4773300 •

4781400
478Ô005
4923001

5620102
□ATA DE INiClO OAS ATIVfOAOES

NÚMERO DCIMSCRICÂO NO CNPJ

10/1CV2013

19053561000187

u vttnnfNcu ot BIM eu rtiMi CK ovm* uf

NIRE arteflor

4gSIÇATUR^ FtRV)/^L^
EMPRESÁRjOO(Bv(m/ppeloelo represcTJadl^íassijteniei/gqrofiiej
•EL^ EMPRESÁRj

XXXK

uf

I

XXXX.

USO OA JUNTA COMERCIAL
PEPENDENTEOE ,
■■■■. .

auto(u£ãcAo

I

<9>OVE^rMMeHTAL *

I ' • SIM

' 3 • NÁO

OATAOA ASSINATURA

rara USO EXCLUSIVO DA ^UhriA

AUTENTICAÇÃO

Oe=ERlDO

—

Xj!í

PUeUQUE-SE E ARQUJVE-SE

SS^S^láãnaí^í^antüi
POrt.N'* 025/2013

j3íja/:jJ2^J:x.
Requerimento Eletf&tíco:fll700D00Si0i9Q
—

—

—

_
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Prosíd&nfiia«iaR9fiúbficB
i SemáafM <tfa r^re e Petjuena EmnM^a

REQUERIMCNTO DE EMPRESÁRIO

p 8ecr«arla áà R»eío«allMç3o c Sjnipfilitiçio

D«paj1«n«Mo da Rcgisiro Entpiesarlal e Integração

NÚMERO OE lOgMTlFtCAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA

cJ|E^ ^

29104907929
«CO

MOME 00 empresário (comirtoto sw) abíewialura^
REGINALPO FERREIRA OLIVeiRA JÚNIOR

000069

•••

(proontíi» soraonte sg oio «fnranlo a fiKolJ
' *^1.©^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxYVYvv

NACIONAUOADE

ESTACO CIVH

BRASILE/RA
SEXO

REGIME %/c
OE BENS
cassâoj
aciw (so cassQO)

MASCULINO

xxaasogsapg»^^

FILHC D£ '■

SOLTEIRO

ímte)
(Riãa)

REGINALPO FERRFIRA OLIVEIRA

——

1^-.^

I ZENAIDE SANTANA

NASCIDO EM toata da nastímeniD)

IDENTIDADE númaro

29/1/1971

0448264196

órgão emi&atf

UF

Issp

EMANCIPADO POR (tofittd «w ôniántíp^Ao - (tornam» um caso oe meixjf)

CPF<númâfo)

Iba

54a3l6.t3S"04

AVENIDA RODOVIÁRIOS

M^RO

COMPLEMENTO

440

SAJRROlOlSrRlTO jcep

TERREO
MUNlClPIO

DERBA

,

lUf&aã^einiOtaiM^KI

>48970000
ur

SENHOR 00 BONFIM

Iba

Impedido de exercer atividade empresária, que nâo p^sui outro regisiro de

empresáno e requer à Junta Comercial do Estado tia Bahia
CÔDJOOOOATO

DESCRIÇÃO DO ATO

CÚtXCOOOevQyrrQ

OESCRíCÁODOevENló

002

ALTERAÇÃO

CâiaSOOOEvXNTO

021

descrição do EVENTO

Alteracáo de Dados (Exceto Nome Empresarial)

CODIôO DO CVE/frO

DESCRIÇÃO OO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

jgOCXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

~

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
LOGRADOURO (rua. ov. ate.)
HÚMbRO
ZfQ

complemento

BAIRROIDJSTRITO

BOX269B TERREO
MUNOPIO

SENHOR 00 BONFIM
VALOR DO CAPITAL-RS

VALOR DO CAPITAL ftjcr eaanso)

50.000J)0
CÔOíGO DA ATIVIDAOE ECGNÕMiCA

DESCRIÇÃO DO OTJETO

CEP

SípOR^oiSíl*"*»
CVMI»A/q»Qer«in«)

CENTRO

48970000

UF

PA/S

CORREfO ELETRÔNÍCO (t>^J

BA

BRASIL

coniBib^ifnKt. ct^br

CINQÜENTA MIL REAIS

(CNAE Fiscal)
Atividade Prínc^al
8560302

.Atividades Sccurtfêdss
5B21200

7420004
7711000
7739003
7911200

data OE IMCIO OAS ATIVtOAOES

NWMERO DE IMSCRÍÇAO NO CNPJ

10/10/2013

19053561000187

NJRE anteoar

uso OA JUWTA COMERCIAL
OÊPÊNOgNTBOC i -■ . .
AUtÔAQWÇAO
1
11 S-NAO
1 - SIM
Cí.»»ftn»«McisYr*i 1

UT
1

áS^TURADA firmado EMTOESÁRIO {OU puto raproscrtpftffltesiâlenttvga^nía)

ntuíjLCAx-L
ei ... ■
OATA DA ASSINATURA
vtôEWATURAOOEIkfeRjsÂRtO

XXXX

^

r

09/00/2017
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA
DEFERtOO

. Ji

Q,

ü

XXXV

^

_

Í5U|7 "UmIA-Cí

AUTENTICAÇÃO

É-LF.

V

*

\ r'
"

^ ""'■

PUBLIQUE-56 E ARQUIVE-SE

Am^^arra da S. dos Saot

i|

, JOft.M»025í20i3

Roduerimenio
PiRironino:
81700noo5iDi5R
—
—

.

-

_

-

_ , -7
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Prashisncia da RepCkbtica

» Sccrataiia do MIaro o Paquenx çrapfMjr

requerimento de empresário

pfiacnetafU de ftacronalúa^d e Bfmpiaícaçao
Departmianto cte Regísfifoampieaarlal e Integraçfto
• <0

NÚMÊHO de IDEMTinCAÇAO DO REGISTRO i3£ EMPRESA ^

• •••

c-

" .a .8.

000070
somenjo «r a» referattte 9 «ub)

29104907929

NOW£ 00 EMPRE^RtO ^cooipieio^cfn abrBvl&sufBS)

í * j
■i i» «

MACiONAUCMOE

'

"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ESTADO OVIL

brasileira

SOLTEIRO

SEXO

■

MASCULINO

K5XXXXXXXXXX)0CXXXXXXXXXXXXXXXX)CXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXX»ic>;y»»vvwwvvwvv

PHMTinp/psiJ

(ct4o)

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA

IZENAIDE SANTANA

nascido em (data do nasctolontc)

IOE^moAüE nOmero

29/1/1971

0446264196

Òrgâo enntesx

UF

Issp

6MA^WAIX3POR{teJm8daiàf»nciD<lÇ&-òoaKIflM8mc8$otfolTwn^

CPF (fHiiwo)
$40.316.13S^]4

tdi*iucar%

NÜU6R0

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

coMPLEMemo

báírrooístrito

TERREQ

. DE9BA

MUNtCiPtO

CEP

45970000
ÜF

SENHOR 00 BONF!.M

Íba reBlotrí «
declaro sob as penas da lei. nSo eslar Impedido de exercer alluldade empresária, que nao possui ouiro
empresário e requer á Junta Comercial do Estado cfa Baláa
CtllDtOOOOATO

tffiSCRiÇAODOATO

COBOOOO EVEfftO

002

ALTERAÇÃO

eôtxdoooavENTo

Q2l

descrição 00 EVENTO

CÓDIGO 00 EVGMTO

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESCRIÇÃO 00 EVENTO

Cflo de Dados (Exceto Nome Empresariati
DESCRIÇÃO DO ÊVCNTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
10GRA(X)URC 4iva, an, etc)
NÚMERO

RUA VISCONDE 00 RIO BRANCO

270

COMPLEMENTO

8An?RC»Dí5TftiTü
«MAU

80X269 8 TERREQ
UF

pa/s

48970000
COfíREIO ELETROisnCO (Mraü)

BA

brasil

GOfitalb@ifmet.com.br

CENTRO

município

SENHOR DO BONFIM

VALOR 00 CAPI TAL. RI

VALOR DO CAPITAL |por owep»)

SO OOO.OO
CÚOíOO OA ATIVIDADE ECONÔMICA

CINQÜENTA MIL REAIS
QESCniÇl^O DO OEJETO

(CNAE Fiscat)
Atividade Principal
5550392
Atividades Secundárias
7990200
B230001

8699604
8599605

6660700

data de imJcbo das atividades
10/10/2013

NÚMERO TO INSCRIÇÃO NO CNPJ
19053561000187

T»airsr(iirMcs> oc sioi Ou raiM. «s oniu 10

NIRE eíHerlOf

EMPRCSAríO (ou pelo reUas&fliânla/Bsslstòfitefgaa.nto]
DATA DA ASSlNATlAA

I

XXXX

USO DA JUNTA «M^EROAL
OCPGNOENta 05 ' I—

lAVTOqiZAÇAO

| 1-SIM

COVERNArjCNTAL L-_J 3 - NÂO

<£1.

09/08/2017
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA
OEFERIOO

XXXX

UF

autentíçaçAo

::g

: PUBUOUE<SE E AROU!VE-SE

Anabei Marta tia S. dos SanU
t.N°025iatí3
>:ai/uuuiK^ioi29
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Praaidéncia da República

l SdcmiMla rfa

£„5p,ç.g

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

j/ Secretaria de Raclonrtixaçao 6 Simplificadas

Departamento de Registro Emprosarlal e Integração

IwÜMERO Oc lObNTIFlCAÇAo OO REGlSfRO DE EMPRESA

•

■ "•

•

í?i ' jl

^o

29104907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME OO empresAríO (completo sani aOrevlBiuras)
REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR

000071
(pwencíw aomerie &» ato rcfaonte o fitía)

• ií.

NACIONALIDAOE

6SIAOO CIVIL

BRASILEIRA

^LTEIRO

SfeXO

REG IME UE BENS <sa

MASCULINO

XXXXXXXXXXXXXXXXjgp{XXXXXXXXXXXXXXXX»0(XXXXXXXXXXXX?0CXXXXXXXXXXXX>O{XX»fXXXjfyifyvyy*>fwvvv

PiLtiO oc ípaij

(m3o)

REGtNALDO FERREIRA OLIVFiRA
NáSCiOO EM (dota da nastímento)
IDENTIDADE núinero
29/1M 971

IZENAIOE SANT/VNA
Órgão emlsscr

UF

Jssp

0446264196

jCMANtaPAOOPOR Cformadewnandpoçao-acmerwetncaaodümeno')

CPF (númercíj

íba

——540.316.135^04 .

Aiir-i..r^A

NOMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

JaAI1.RRO/DISTRlTO

COMPLEMENIO

TERREO

X3«IUMICina

CEP

OERQA
ÍQi

MUNICiPtO

ntaOtiimiidw

46970000
UF

SENHOR DO SONFifvl

Iba
daclara, sob as penas da lei. nâo estar impedido de exercer atividade empresária, que nSo'possui outro
registro de
empresário e requer á Junta Comerciaf do Estado da Bahia.
r"»SrMr»»-> i-m-»

^

CÓDIGO DO ATO

DESCRIÇÃO DO ATO

COClOOüOSVFNIO

DESCRIÇÃO DO EVUNTÕ

002

ALTERAÇÃO

021

Cóoroooo EVENtÚ

CXiSCRlÇAO OO EVENTO

Atteraçao de Dados (Exoelo Nome Einpffesafial)

COOlQOOOFVEmO

DESCaiÇÃO OO FX/ENTO

XXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME £MPf?£SARIAL

R F 01IVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
LOGRADOURO

av. etc.)

NÚMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

COmplfmsnto"'

BAfRRCWDlSTRITO
WE.I1 1 rsw

MUNICÍPIO

SENHOR DO BONFIM

BA

VALOR OOCATITAL-RS

VALOR ÔO CAFlfAL (pw extenso)

50.000.00

CiNQUENTAMiL REAIS
OCgCfljÇAO DO OBJETO

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)

côooooowMctno
(tAe d* JunSi Camnu;

CEP
tosruuvu

|pa'S

correio eLETRÔNICO (e-mai)

1 BRASIL

COntaibtQMfrnet.com br

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atividade Principal
8550302

•Atividcdcs Securiuâi'lãã
9001902
9319101
xxxxxicx
xxxxxxx

XXXXXXX

DATAOE INlCíO OAS ATIVIDADES

NÚMfcRü OE INSCRIÇÃO NO CNPJ

10/10/2013

19053561000187

rft^MifeaírcM w tu* «1 »tvui 01 cutw vf

j uso DA ÚUNTA COMERctALlm@|^

MRE aileicr

UF

{AUT«W^D°^I
)'^^|1 L3 L>
laOVCHNAMEMt «.c t

yyyv

1 '!

XX**

.
1

^

^S'NA 'l,|RA DA El^A KtLO EMPRESÁRIO (oudíjto ruprQseritarte/as.5te10niercereme)^—
DATA DA ASSINATURA

j«^iKii^tWDOEMmtF^Amo

^

fi

A

*

09/06/2017
PARA USO
DEFERIDO

AUTENriCAÇÃO

'

"

'

PLHJUQUÊ-St E ARQUIVE-SE

^wi^iSria trs. SSf^ftto 1
Port-M^oasíaots

RcQuôfimenlD Eielrdinfcn- 81700000610129

Kàaina 7 de 7

21/01/2022 12:33

Firefox

187

aboutiblank

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http;//regln.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE:5733094213973 CPF SOLICITANTE:025.539.735-60 NIRE: 29104907929 EMITIDA:03/01/2019 PROTOCOLO: 197590160

15ofl5

21/01/2022 12:33

n 1 oo

00 ülOò

S'

Pre^dAficla da Ropâbtiea
SocntatiA da Rffiero e Poquana Empresa

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

'

I
I

NÚMERO OE identificação DO REGISTRO DE EMPRESA - MIRE DA SEDE

NIRE DA FIUAL Oveondtsr 9C»nente se ato referente a filiai)

29104907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N^ifE 00EMPRESÁfTO(oompteto sem ebrevfatures)
REGiNALOO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

BRASILEIRA

SOLTEIRO
REGIME DE BENS(se casado)

SEXO

MASCULINO
(mSe)

FILHO DE(pai)

IZENAIDE SANTANA

REGINALOO FERREIRA OUVBRA
NASCOIO EM (data da nasciroento)

lOENTIOAOE númaro

29/1/1971

04482641^

UF

Issp

CPF(número)
540.316.135-04

EMANCIPADO POR (forma de emancipação•somente em caso <te reanor)

DOMlCiLIADO NA(LOGRADOURO - rua.av.etc)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAIRROiDISTRJTO

CEP

TERREO

DERBA

48970000

MUNtCiPtO

SM/to iiatt GoaueiiS

UF

Iba

SENHOR DO BONFIM

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penai, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Batila.
CÓDIGO DO ATO

DESCRIÇÃO DO ATO

002

ALTERAÇÃO

021

Alteração de Dados(Exceto Nome Empresariai)

CÒOtOOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

COOlGOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

!C0l»GOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

NOME EfSPRESARiAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
LOGRADOURO(rua. av.etc.)

NUMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

COMPLEMENTO

BAIRRODISTRITO

CEP

BOX 269 B TERREO

CENTRO

48970000

município

UF

PAlS

CORREIO ELETRÔNKX)(e^ail)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

contatti@ifrnet.com.br

VALOR DO CAPITAL - RS

VALOR DO CAPfTAL(por oxtarffio)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO DO OBJETO

CÓDIGO DA ATIVIDADE EC0NÓM»:A

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal
8550302
Atividades Secundárias
1811301

ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO.EXCETO CAIXAS ESCOLARES; AGENCIAS DE
VIAGENS; ALUGUEL DE PALCOS.COBERTURAS E ESTRUTURAS DE ySO
TEMPORARIO.EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAÚDE:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA.MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA
DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO
ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA.PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ÊLETRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMERCIO ATACADISTA DE FILMES.CDS.DVDS.FITAS E DISCOS;COMERCIO ATACADISTA
DE SEMENTES.FLORES.PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO

1811302

VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E

1813099
1822901
4823106
4649401

ORTOPEDfCOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMERCIO VAREJISTA DE USrí^OS; COMERCK)VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS

DE ÁUDIO E VÍDEO; CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS; EDIÇAO INTEGRADA
A IMPRESSÃO DE LIVROS; FILMAGENS DE FESTAS E EVENTOS ; IMPRESSÃO DE JORNAIS
;IMPRESSÃO DE LIVROS.REVISTAS E PUBLICAÇÕES

4649407
OATA DE INICIO DAS ATtVIOAOES

10/10/2013

NÚN^O OE INSCRIÇÃO NO C»S>J
190535610D0187

assinatura da fibmapelo empresa

13/11/2018
mwim

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Este documento pode ser verificado em http://regin.luceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

00"
u. 63

TABB.IOHATDy OFtegmaCCMaAaCADE gHWW DO BOMRH ♦ BA
RUA RUr BAISOS^ UK•CCNmO•CQ>483n>a» - FONE.174)3S4«-300&

pcir SalEimCA 1 firWs) úei iD^jU
I^RFEIRA OLIVEIRA OUNKF^

Senlx)r do Bonfiís, tsrcA-feirA^ 13"de novembro de 2018
15:47H13

•Eín TesteríLinho

^

Hoeli André - escnevsí
Totais 4,30 - Seloís): ABr255511:
^^alido soffigiie mg; seio da auteítl

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

jiicn

Este documento pode ser verfficado ctti http://regin.juceb.l)a.gov.br/AUTENTICACAODOCüMENTOS/AÜTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digHalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

1 n
000 70

A

pimicféncia da ft^útificQ
Secretaria da líficro o Pequena Empresa

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Depaitamento dc Registro Empresarial o integração

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA -

NlRE DA FftJAL(preenchor soreonta ao ato raferente a filial)'

29104907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME DO EMPRESÁRIO <oompteto som abrevlatures)

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACIONALIOADE

ESTADO CIVIL

BRASILEtRA

SOLTEIRO
REGIME DE BENS(sacasodo}

SEXO

MASCUUNO
FILHO DE <pal)

(mte)

REGINALDO FERREIRA OUVEtRA
IDENTIDADE número
NASCIDO EM (data da nasdmanto)

IZENAIDE SANTANA

29/1/1971

fSSP

0448264196
EMANCIPADO POR(forma de emancipação - somente em caso do manor)

ÜF

Iba

CPF(número)
540.316.135-04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOMtCILiAOO NA(LOGRADOURO - nta. av.ete)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAIRRCfOISTRITO

CEP

TERREO

DERBA

48970000

MUNtCiPfO

UF

Jm_

SENHOR DO BONFIM

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste Instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, nâo estar impedido de exercer atividade empresária, nâo possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Ccmefcial do Estado da BaNa.
CÓDIGO00 ATO
descrição DO ATO

CCOtGOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

002

alteraçAo

021

CÓDIGO OO EVENTO

DESCRIÇÃO OO EVENTO

CÓ09G0006VENTO

Alteração de Dados(Exceto Nome EmtHesarial)
DESCRIÇÃO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NCME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERViCOS
LOGRADOURO(rua.sv. etc.)

NÚMERO

RUA VISCONDE DO RiO BRANCO

270

COMPLEMENTO

BAStRO/DlSTRITO

BOX 269 B TERREO

CENTRO

48970000

MUNICÍPIO

üF

PAlS

CORREIO ELETRÔNICO(e-niail)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

contatt)@ifrnet.com.br

VALOR DO CAPITAL - R«

VALOR DO CAPITAL(por axtsnso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

descrição DO OBJETO

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal
6550302

PERIÓDICAS ; LOCAÇto DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ;PRODUÇAO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS ESPORTIVOS: PRODUÇÃO MUSICAL ; RECARGA DE CARTUCHOS PARA
EQUIPAMENTOS DE INFOI^TICA ; SERVIÇO DE TAXI ; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

PARA EVENTOS E RECEPÇÔE%BÜFE.SERVIÇOS DE ENCADERNADO E PLASTIFICAÇÃO

; SERVIÇOS DE ORGANI^ÇÃO DE FEIRAS.CONGRESSOS.EXPOSiÇÕES E FESTAS;
SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVIÇOS DE TURISMO; TREINAMENTO EM

Atividades Securrdárías

DESENVOLVIMENTO PROFI^IONAL E GERENCIAL;IMPRESSÃO DE MATERIAL ESCOLAR

SOB ENCOMENDA;EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE;EDUCADO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA;

ENSINO FUNDAMENTAL; ENSINO MÉDIO; EDUCAÇAO SUPERIOR - GRADUAÇÃO:

EDUCAÇÃO SÜPB^OR - GRADU/^AO E PÓS-GRADUAÇÃO; EDUCADO SUPERIOR - PÓS-

4761001
4763601
4773300
4781400
4789006

GRADUADO E EXTENSÃO;EDüCaDo PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO; EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO; ENSINO DE ESPORTES; ENSINO DE DANÇA;
ENSINO DE MUSICA; LABORATÓRIOS CLÍNICOS; CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
QUESTÓES DE SUSTENTABiUDADE DO MEIO AMBIENTE

4923001
5620102
DATA DE(NlaO DAS ATIVIDADES

10/10/2013

NUMERO OE IHSCRiÇAO NO CNPJ
19053561000187

URA OA Fir8ttA PELO »!PRESAR(0(pf pelo
TA DA ASSINATURA

13/11/2018
DEFEItlOO

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NlRE 29104807929

ãWEB

Este documento pode ser verificado em http://regin.luceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

000171

-TAeEUOMAZO^aOftoO DACOââARCA DE SEMHOR DO BONFIM.BA
^ RUARUyBAR3(»MO4CSV[RO.CEP4d3^IMa0-RME;(74)3S<4-2068

PEmmjxi

FEFREIRA O^JEIRÍi AHII
&nhor do Bonfim, tsrca-feira
15!
Em Testerrunto
tteii ^dre -

lò de novembro de 2013

FV®,

Totais 4-30 - Selo<5):
íWalido êomente cm selo de auteíiti

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

9
JUCãB

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Este documento pode ser verificado em http://regin.jüceb.ba.gov,br/AUTENTICACAODOCÜMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

/- V

00G172
Presidência da R^>úbOea

Secretariada Ifficre a Pedocna Empresa
Secretaria de RacforwHzaçaa a Simplificação
Departamento cfe Registro Empresarial a intsfpaçSo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIPíCAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

NtRE DA nUAL{preencher somente se ato retergitle a filial)

29104907929
NOME DO EMPRESÁRIO(compioto sem abreviaturas)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REGINALDO FERREfRA OLIVEIRA JUNtOR
NACIONAUOADE

ESTADO CIVIL

BRASILEIRA

SOLTEIRO

SEXO

REGIME DE BENS(se casado)

MASCULINO
FILHO DE(pai)

^^^"^^^^^^""""°^^°^^°^^Q^^"""^^^^PQO°"QPP"Q^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(mSa)

IZENAIDE SANTANA

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA
NASCIDO EM (data de nascimento)

iDENTtDAOE número

29/1/1971

0448264196

OrgSoenissor

CPF(número)

UF

Issp

Iba

EMANCIPADO POR(domta da emancipação - semente em caso de menor)

540.316.135-04

^«XXX)OOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXIOCXXXX)OOOCXXXXXXXXAXJOOOOÜOtXJOOOO(XXXXXX)000(XXXXXXXXXy*^yXXTmWWK?ry?TOtWüOOt
DOMICILIADO NA(LOGRADOURO - rua. av.etc)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAIRROlOISTRrrO

TERREO

DERBA

^jSI'SSSSS
48970000

município

SENHOR DO BONFIM

Jb^
Declaro, sob as penas da lei. inclusive que sâo verídicas todas as informações prestadas neste Instrumento e quanto ao

disposto no aiUgo 299 do Código Penal, nâo estar Impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
CÓDIGO DO ATO

DESCRIÇÃO DO ATO

CÓOtQO00EVENTO

002

ALTERAÇÃO

021

Alteração de Dados(Exceto Nome Empresarial

cooxroooewerro

descrição DO EVENTO

COOtGOOOEVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXXl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

descrição oo evento

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME eUFRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
LOGRADOURO(rua, av. etc.)

NÚMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

complemento

SAiRROIDlSTRrrO

BOX 269 B TERREO

CENTRO

48970000

MUNtCiPlO

ÜF

PAlS

CORREIO ELETRÔNICO(e-mal)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

contalb@tffnet.com.br

VALOR 00CAPITAL - RS

VALOR DO CAPITAL(por extenso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO oo C8JETO

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atividade Prínctpal
8550302

Atividades Secundárias
7420004
7490199
77110CM)
7739003
7911200
7990200
8230001
8511200
8512100

8513900
DATA DE INlCiO DAS ATIVIDADES

NÚMERO DE inscrição NO CNPJ

10/10/2013

18053561000187

nuMRCREMaà06saxou F«jM.Qcounu up

NIRE anterior

UF

> ^jurrrA comercial

I
lI

/^INATURAOA FlRMl^LO EM
EMPRE8ARK>(ou

^T

1 l-SIM
,.,J 3-NAO

imelgerontB)

Ou\t.'

DATA DA ASSINATURA

13/11/2018
PARA ÜSQ EXCLUSIVO DA.lUNTA
DEFERIDO

autenticação

PUBLIQUE-SE E ARCXJIVE-SE

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

iUCMB

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENT1CACAODOCUMENTOS/AUTENTiCACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

000173

TABgiiowftrar.oriaaoA COMARCA de scwhorcobohfth.ba
«UA«UtB«®OSA.tO<.CEHTW).CO»<e9nM«>-FOP«:(r4J3»44.J068

■

i por

FEFfo^ QLivEii^ jmüRmfsmmmmmmm^

Senhor do Bonfio, terça-feira, 13^de novesbTj de 2018

^ Em Tfisteflimho \ArW^
Moeli ^re - escreveni
,
Njotal: 4,30 - Sèlo(s)s ABr2555lâí5jo|^^^ÍSa..

'"p

fV^alido somente txjm selo de

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

jiicn

Este documento pode ser verificado em http://regin-juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCÜMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

OOí"
fresMôncia da Rep«U)liea

Secretaria da MtefO e PequenaEmpresa

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

'Secretaria de Ractonatiu^ e SlmpUficac9o

Departamento da Regtelro Empresarial e Intesração
NUMERO OE identificação OO REGISTRO DE EMPRESA - NiRE OA SEDE

mire OA FILIAL(preoncher somento so oto roferonto a(Ssl)

29104907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME OO empresário(oompieto 8«n atireviaturas}

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR
NACK)NAUDAD£

BRASILEIRA
SEXO

MASCULINO
RLKODEtpof)

REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA

IzENAtOE SANTANA

NASCa>0 EM ^ata da nascimento)

lOENTlOAOE número

29/1/1971

0446264198

UF

ISSP

CPF(número)
540.316.135-04

emancipado por(forma de emancipação - samcnie era caso de menor)
DOMICILIADO NA(LOGRADOURO - nia.6v.etc)

NÜMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

bairroamstrito

TERREO

DERBA

48970000

município

ÜF

SENHOR DO BONRM

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as Informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penai não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
CÔDK3ÔOOATO

descrição do ATO

OÚOtOOOO EVENTO

002

ALTERAÇÃO

021

Alteração de Dados(Exceto Nome EmpresartaO

OÔDKSOOO EVENTO

descrição OO EVENTO

CÚOfOOOO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx

descrição do evento

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
logradouro(nia. av.etc.)

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO
complemento

BOX 2698 TERREO

48970000

MUNICiPtO

correio eletrônico <e-mail)

SENHOR DO BONFIM

BRASIL

VALOR DO CAPITAL - R$

VALOR DO CAPfTAL(por aidenso)

50.000.00

CINQÜENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO 00OBJETO

CÓDIGO OA ATIVIDADE ECONÔMICA

cGntaib@ifmetcom.br

(CNAE Fiscal)

Atividade Principal
8550302
Atividades Secundárias
8520100
8531700

8541400

8591100
8592901
8599804
DATA OE QdCiO DAS ATIVIDADES

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

10/10/2013

/ ^INATU^^

19053561000187

EMPRESÁRIO(

□ 1 - SIM

3-NAO

DATA OA ASSINATURA

13/11/2018
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

Jiicn

Este documento pode ser verificado em http;//regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

000175

èsP

twlí «Mre

Wa^liao EOdfinte o» selo áe i
c>»«s)<)Sb>wa>:S«3e»^

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018

«i
JV€ÊB

Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCüMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitaimente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

*

00017S
Preaidôncia da República
Secretaffa te Micra e Pequena Empma
Seoetate te Racionalbuçfto e ShnplifícoçSo
Departamento te Registro Empresarial e tntsgrsçSo

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

mBp'

FILIAL(preencher eomenla se ato raferenta a Dlal)

NÚMERO DE identificação DO REQISTRO OE EMPRESA - NtRE DA SEOE

29104907929

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOME OO EMPRESÁRIO(compMo som abmvfstums)

REGINALDO FERREIRA OLiVBRA JUNtOR
NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

BRASILEIRA

SOLTEIRO
REGIME DE BENS(te casado)

SEXO

MASCULINO
(mte)

FILHO OE(pai)

IZENAIDE SANTANA

REGINALDO FERREIRA OUVEIRA

UF

IDENROAOE número

NASCIDO EM

0448264196
29/1/1971
EMANCIPADO POR(forma te em^TG^raçflo - somente em caso te menor)

Iba

Issp

CPF(nCmero)
540.316.13&O4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA(LOGRADOURO - rua. ov.ele)

NÚMERO

AVENIDA RODOVIÁRIOS

440

COMPLEMENTO

BAlRROIDISTRfTO

TERREO

DERBA

ç6eioo(
<5õob»

48970000
UF

MUNICÍPIO

Iba

SENHOR DQ BONFIM

Declaro, sob as penas da lei. inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao

disposto no artigo 299 do Código Penai, não estar Impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer â Junta Comercial do Estado da Bahia.
CÔDXK>OOATO

descrição OO ATO

OÔtMGOOO EVENTO

descrição IX)EVENTO

002

ALTERAÇÃO

021

Alteração de Dados(Exceto Nome Empresarial)

CÚOlOOtXIEVeVTO

descrição OO EVENTO

CÔÜJCO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
LOGRADOURO(ma.ov.etc.)

NUMERO

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

270

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRrrO

CEP

BOX 289 B TERREO

CENTRO

48970000

MUNtClPK)

UF

PAlS

CORREIO ELETRÔNICO(enraíl)

SENHOR DO BONFIM

BA

BRASIL

oontalb@ifrnet.com.br

VALOR DO CAPITAL - RS

VALOR OO CAPITAL(por extenso)

50.000,00

CINQÜENTA MIt REAIS
descrição do OBJETO

CÓDIGO DA ATIVÍDáDE ECONÔMICA

(CNAE Fiscal)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atividade Principat
8550302

Atividades Secundárias
8599605
8640202
8660700
9001902
9319101
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

DATA DE WlGIO DAS ATIVIDADES

NÚMERO DE inscrição NO CNPJ

19053561000187

10/10/2013

PÜRE antfiffm
xxxx

PELO empresário(eu

DATA DA ASSINATURA

2® Oiic»

iq/ll/POlfi

autenticação

DEFERIDO

PUBUQUE^E E ARQUIVE-SE

Certifico o Registro sob o n® 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

JCIC»

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada dlgitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

00G177

TABEUOMATO 2* OFÍCtO.OA CC»IASCA 0£ SENHOR OOjBOtiFBS.BA
RUA Rtrr BARBOSA.

•CEKntO•CEP4af7M00•FONE:(r«)SSM-ZOSB.

EawiairaaiTOiroocaespeAuiaDA

por ®ÍU«NQA 1 fin»a(s) de;,«)REBL-.
iXRREBiA ojvoRA

''SenhcíT do Bcjnfira, terca-feiriaj 13 úé rewsièro de 2018
15547
sErr. Testeffunho

Ncseli André - èscrevent

Total: 4,30 - Selo(s): ABr:K«âl5
Walido soinente cora selo de autentil

Certifico o Registro sob o n° 97808899 em 19/11/2018
Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

SWEB

Este documento pode ser verificado em http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitaimente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

cf

00CÍ78

I

187883874

Jvfít» Ctmtftuà Oo

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS

PROTOCOLO

187883874•14/11/2018

ATO

002 - ALTERAÇÃO

EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29104907929
CNPJ 19.053.561/0001-87
CERTinCO O REGISTRO EM 19/11/2018

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Regisfro sob o n® 97808899 em 19/11/2018

19/11/2018

Protocolo 187883874 de 14/11/2018

Nome da empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS NIRE 29104907929

jueem

Este documento pode ser verificado qti http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCüMENTOS/AUTENTICACAO.aspx^
Chancela 132322744533043

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

000179

ALVARA N°

VIGILÂNCIA SANITAMIA
SENHOR DO BORFitt

§76/2022

BHFH

ALVARA

exercício 2022

VÁLIDO ATÉ

SANITÁRIO

31/12/2022

O Coordenador de Vigilância Sanitária de acordo com a Legislação Sanitária vigente e

conforme Processo n° 076/2022, concede licença de Funcionamento a:
Razão Social; R F OLIVEIRA JÜNIOR SERVIÇOS - ME
Nome Fantasia: JÚNIOR SERVIÇOS

CNPJ/CPF; 19.053,561/0001-87

Endereço: RUA VISCONDE PO RIO BRANCO,

270
Cidade: SENHOR

Bairro: CENTRO

DO BONFIM - BA

Resp. Legal: REGINALDO FERREIRA OLIVEIRA JÚNIOR

Resp. Téc:

Observação: ATIVIDADES DE

CPF: 540.316.135-04

Conselho;

APOIO

A

EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS

ESCOLARES,ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE.

Senhor do Bonfim,02 de fevereiro de 2022.

laUbi&t/èANÍTARlA

Nota:

• O Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização pela Vigilância Sanitária
Municipal será revalidado anualmente.
• O pedido de revalidação anual de licença deverá ser instruído com o alvará do ano
anterior, com antecedência de 30(trinta) dias do término de sua vigência.
« O Alvará de vigilância sanitária deverá obrigatoriamente ser fixado em lugar bem visível
ao público. .

of

n 1 Oi)
00 uxOU

Foi recolhida a importância de R$ 115,94(Cento e quinze reais e noventa e quatro
centavos) pago em 02/02/2022 conforme processo 076/2022.

JüSTraCATIVA;

O

PRESENTE

ESTABELECIMENTO

ENCONTRA-SE

APTO

AS

ATIVIDADES A QUE SE DESTINA, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS

INERENTES A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. FICA CERTO QUE,
QUANDO DA RENOVAÇÃO,DEVERÁ O MESMO APRESENTAR A XEROX
DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ANO EM VIGOR.

#'■

n 1 o
000x01

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
CNPJ: 19.053.561/0001-87

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 Dívida Ativa da União (DAU)junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:32:24 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: ABC3.E677.256D.7C08
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000182

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 07/01/2022 10:17

SECRETARIA DA FAZENDA

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

Certidão N°: 20220189596

RAZÃO SOCIAL

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

112.429.362

19.053.561/0001-87

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
AilVo, ue uuiiijjcicMuid ud riuoüidciuild GdidI uc* Ebiduo, idbbdlVduu u uiicitu Ud Td^ciiud rüuliod uu llstduu Ud Ddiiid
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/01/2022, 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

rAZENDMrvíAS Ou VíA íNTERNET, RC ENDEREÇO liüp./i«vvvvv.derd^.ud.yuv.ui

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Página 1 de 1

RelCertidaoNegativa.rpt

31/01/22, 13:23

tributos.sudoesteinformatica.com.br/webrun/tmp/C0A771A7-037E-43A4-B17B-5879F7454847.html

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

00GÍ83

PRAÇA JURACY MAGALHÃES,126,CENTRO,CEP:48970000
CNPJ: 13988308000139 TELEFONE:7435414513

CERTIDÃO NF.fíATrVA OF. nÉBTTO.S DE F.MPRESA

N'': 497/2022

EIvIISSAO: 5i/üi/2ü22

VALIDADE: 01/05/2022;0

NOME DA EMPRESA: R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS
NOME FANTASIA: JÚNIOR SERVIÇOS
CGA: 438000138
CTh/ClNPJ: iyu:)3DblüUUl8/

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO N^ 270 BAIRRO CENTRO CEP 48970000 COMPLEMENTO
TERREO LOTE QUADRA SENHOR DO BONFIM- BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ORGÃO E,RESALVANDO
O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER
A.nr.in A

CERTÍFICG'P\RA OS DEVIDOS FÍNS DE DíRETTO QUE MANDANDO REVER OS REOÍSTROS" DA

DÍVTOA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS
A INCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO
MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM,31 de janeiro de 2022

www.senhordoboiiiini.ba.gov.br
31574.497.2Ü220131.S40.3S44801

tributos.sudoesteinformatica.com.br/webrun/tmp/C0A771A7-037E-43A4-B17B-5879F7454847.html

1/1

000184
Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa,gov.br/consultacrEpages/consultaEmpregador.jsf

VôRdf

imprimir

CAIXA £CONÔM!CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:

19.053.561/0001-87

Razão

R F OLIVEIRA JÚNIOR PAPELARIA ME Sociai; Endereço:

RUA

IRECE 100 TERREO / CENTRO / SENHOR DO BONFIM / BA / 48970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontrase 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:02/02/2022 a 03/03/2022

Certificação Número: 2022020203023754316265

Informação obtida em 02/02/2022 10:13:15

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

02/02/2022 10:13

000185

'

PODER JUDIOlÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.053.561/0001-87

Certidão n°: 57040991/2021

Expedição: 15/12/2021, às 17:44:19
Validade: 12/06/2022 — 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Clc SU cl 0Xp B"u.'iÇrãLÜ .

Certifica-se que R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.053.561/0001-87, 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, t-ndoa ns seus eat-ahel er.i menl-oa, agências nn fi l iais.
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
üo

Banco

Nacional

de

Devedores

Tradainistas

constam

os

dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

L.dac e suges uõec: crvãlji^LSL. jus.b

03/02^2022

ê

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

000^86

CERTIDÃO ESTADUAL

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO N": 005456520

FOLHA: 1/1

A autenticidade deste certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrírConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 03/02/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS, portador do CNPJ: 19.053.561/0001-87, estabelecida na R VISCONDE
DO RIO BRANCO,270, BOX 269 B TERREO,CEP;48970-000, Senhor do Bonfim - BA,

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

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida peia 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.

Sah/ador, quinta-feira, 3de fevereiro de 2022.

0ÕS4S6520

PEDIDO N":

I

000187
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Bela Vista, s/n Bairro Nova Moeda -44698-00
sme.saoiose@hotririaii.com - Tel. 3675 1159
São José do Jacuípe- Bahia

r«

^

A

"

IC/

TnAríSfoRMACÃO Í^EoüidAdc

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos íifis que se fiarem n^ijessárlo, que a Smpiesa R F
Oliveira Júnior Serviços-ME„ inscrita cnpj n® 19.053.561/0001-87, prestou
serviço de Fomiação de Professores para Formação inicial e continuada no
ano 2014 neste Município.

São José do Jacuípe, 05 de Janeiro de 2015.

? MaonoT^esArauYo
Magno Lemes Araújo

V

Secretario de Educação
Decreto n" 409/2014

>

000188
PREFEITURA MUNICIPAL ©E CANSANÇÃO
AV.TANCREUO NEVES,636

CNPJ; 13.806.567/0001-00-FONE(75)3271-1536
SECRETARIA MUNICIPAL ©E EDUCAÇÃO E CULTURA
RUA DR.ANTONIO BALBINO,102
CEP;48.840.000

CANSANÇÃO-BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PODIUM DESPACHANTE DE
DOCUMENTOS LTDA - ME,inscrito no CNPJ.: 14.916.804/0001-40, prestou relevante serviços à

Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Cansanção na organização,
coordenação e realização da Jornada Pedagógica de 2016.

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em

nossos registros, até a presente data,fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com
as obrigações assumidas

Cansanção - BahjanS de fevereiro de 2016.

000139
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO GONÇALVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PRAÇA EDUARDO PINTO GUIRRA,S/N°- Antônio Gonçalves-Bahia
CNPJ: 13.908.728/0001-68

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO GONÇALVES,ente de direito público, com sede à
Praça Eduardo Pinto Guirra, s/n° , centro, Antônio Gonçalves, Bahia, Inscrita no CNPJyMF sob n".
13.908.728/0001-68, atesta para os devidos fins que a empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR

SERVIÇOS - ME "JÚNIOR SERVIÇOS", pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua
Visconde do Rio Brmico,270, Box 269 B,centro. Senhor do Bonfim, Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob

o n° 19.053.561/0001-87, prestou serviço na realização da Jornada Pedagógica, compreendendo
fornecimento de refeições (tipo almoço), buffet, ornamentação, material gráfico, papelaria,

pai«trantes,Formadores,Facilitador^, no exercício de 2016.

Em verdade, conforme CONTRATO DE N"180/2016, de 15 de março de 2016, valor global de R$

69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Pregão Presencial N° 003/2016, publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município.

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente com excelência, não existindo em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta técnica, comercialmente e de
responsabilidade com as obrigações assumidas.
Antônio Gonçalves/BA,02 de setembro de 2019

R^
Secretário Münici]

ESTADO DA BAH8A

PREFEITURA aSUNICiPAL DE OUR0LÂWDIA
CMPJ: 16.444.150/0001-24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEIEC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessário, que a Empresa R F

OLIVEIRA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ: 19.053.561/0001-87, realizou capacitaçlo de
professores da Rede Municipal e Assessoria Pedagógica no municipais de Ouroiândia Bahia.

Ouroiândia — Bahia, 20 de novembro de 2013

5Cy\s~X.»

^

A

Débora Barros Andrade

Secretária de Educação, Cultura e Esporte
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000191

DECLARAÇÃO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998 (Lei no.
9.854/99).

Senhor do Bonfim-Ba, 15 de fevereiro de 2022.

^

RF OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS-^]\ÍE
Reginaldo Ferreira Oliveira Jrmior

19.053.561/0001.87
JÚNIOR SERVIÇOS
^^
centro.Cep.
48.9704)00n» 270

Lm Senhor do Bonfim-BA |

Contatos:(74)3541-7991/9-9999-1372/9-9122-0800/9-9152-2510/9-8832-7774
E-mail-ccinhal5@hotmail.com ou saudeiunior@hotmail.com

í-.;-;V
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000192

DECLARAÇAO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1998 (Lei no.
9.854/99).

Senhor do Bonfim-Ba, 15 de fevereiro de 2022.

OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS - ME

Reginaldo Ferreira Oliveira Júnior

"^9.053.561/0001-87"
RuajüNioR
Visconde doserviços
RtoBranron 270
Centro-Cep. 48.970-000

I

Senhor do Bonfinr»-BA

mJ

Contatos: (74) 3541-7991 / 9-9999-1372 / 9-9122-0800 / 9-9152-2510 / 9-8832-7774
E-mail - ccinhal5@hotmail.com ou saudeiunior@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

000193
À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

REF. PROC,

NO. 011/2022 - CARTA CONVITE N^. 002/2022

A RF OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ (MF) po
19.053.561/0001-87, estabelecida na Rua Visconde do Rio Branco, 270,
Centro, CEP: 48.970-000, Senhor do Bonfim, Bahia, declara, sob as penas da
Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n.o 123/06, alterada pelas Leis Complementares
no. 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
superiores.

Senhor do Bonfim-Ba, 15 de fevereiro de 2022.

>LIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS- ME
Reginaldo Ferreira Oliveira Júnior

19.053.561/0001-ST*
JÜNIOR SERVIÇOS

Rua Visconde do Rio Branco n® 270
Centro•Cep.48.970^00

I

Senhor do Bonfim-BA

««J

Contatos:(74)3541-7991/9-9999-1372/9-9122-0800/9-9152-2510/9-8832-7774
E-mail -cclnhal5(5)hotmail.com ou saudeiunior@hotmail.com

íik^v^Êmmf

Ceffiro

saigsi

íKv'<a

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

0001
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

REF. PROC.

NO. 011/2022 - CARTA CONVITE N^. 002/2022

A RF OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ (MF) no
19.053.561/0001-87, estabelecida na Rua Visconde do Rio Branco, 270,
Centro, CEP: 48.970-000, Senhor do Bonfim, Bahia, declara, sob as penas da

Lei, que está enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n.o 123/06, alterada pelas Leis Complementares
no. 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
superiores.

Senhor do Bonfim-Ba, 15 de fevereiro de 2022.

OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS-^
Reginaldo Ferreira Oliveira Jxmior

'19.053.561/0001-87'
JÚNIOR SERVIÇOS
Rua Visconde do Rio Branco n* 270

Cen^•Cep.48.970-000

Senhor do Bonfim-SA

^

Contatos:(74)3541-7991/9-9999-1372/9-9122-0800/9-9152-2510/9-8832-7774
E-mail -ccinhal5@hotmail.com ou saudeiunior@hotmail.com

00019G

^ Bastos
'

Assessoria pedagógica

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N». 011/2022
Convite n^. 002/2022

Proposta que faz a empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME, inscrita no
CNPJ (MF) no 27.898.035/0001-46, estabelecida na Rua Sete de Setembro, s/n.
Centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares, Bahia, para o objeto deste certame, abaixo
especificado, conforme estabelecido no Convite n". 002/2022.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Palestra magna - PROFESSOR

QUANT.

UNID.

V. UNIT.

V. TOTAL

02

HORA

R$ 5.300,00

R$ 10.600,00

08

UNIDADE

R$ 720,00

R$ 5.760,00

08

UNIDADE

R$ 720,00

R$ 5.760,00

08

UNIDADE

R$ 720,00

R$ 5.760,00

08

UNIDADE

R$ 720,00

R$ 5.760,00

DE ALTA PERFOMANCE.

Oficina para os Educadores da

Ed. Infantil, creche e pré-escola

02

(Planejamento
para
o
presencial considerando os 02
anos
de
pandemia):
"Articulando

saberes

e

desenvolvendo
competências
por meio dos campos de
experiências".

03

Oficina - Pedagógica para os
professores
do
Ciclo
de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as
aulas presenciais".

04

Oficina para Educadores do Ciclo
Intermediário - 4° e 5° ano (0
que fazer para diminuir a
defasagem na alfabetização):
Ler e escrever, possibilidades
em todas as áreas para o
desenvolvimento

05

da

proeficiência.
Oficina para eos educadores da
Língua Portuguesa (5° ao 9°
ano): "Aspectos Constitutivos da
Proficiência Leitora".

(74) 9. 8131-9132

bastosassessoria2017@gmail.com
CNPJ: :

Rua Sete de Setembro S/N, Centro
Souto Soares- Ba
CEP-46,990-000

000197

P Bastos
Assessoria pedaqoqica

06

Oficina - Matemática (6° ao 9°
ano): "Modelagem matemática
para a construção de práticas de

08

UNIDADE

R$ 720,00

R$ 5.760,00

08

UNIDADE

R$ 720,00

R$ 5.760,00

ensino significativas".

07

Oficina para os professores das
demais áreas (Ciências da
Natureza, História, Geografia,
Inglês, Artes, Educação Física e
Religião): Metodologias ativas
para
desenvolver
os
comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.

lÉpWüli
Oficina
08

Pedagógica

para

professores e coordenadores da
Educação Especial (Teoria e
prática): "A Empatia como parte
da avaliação na Educação

04

UNIDADE

R$ 625,00

R$ 2.500,00

04

UNIDADE

R$ 625,00

R$ 2.500,00

04

UNIDADE

R$ 625,00

R$ 2.500,00

04

UNIDADE

R$ 625,00

R$ 2.500,00

12

UNIDADE

R$ 625,00

R$ 7.500,00

16

UNIDADE

R$ 525,00

R$ 8.400,00

Inclusiva".

Oficina
09

Pedagógica

para

profesores e coordenadores da
Educação Especial (Teoria e

prática): "A Empatia como parte
da

avaliação

na

Educação

Inclusiva".

Oficina

Pedagógica

para

professores Oficina - Educação
10

do Campo (Teoria e prática,
Muitiseriado) - Desafios e
perspectivas das escolas do/no
campo.

Projeto de Vida para professores
e coordenadores dos anos finais
11

(área de ciências humanas): "0
currículo e os caminhos para
uma
aprendizagem
significativa!" Projeto de Vida?:
responsabilidade e cidadania".
Oficina para o pessoal de apoio
(Perspectiva
pandemia):

12

"Processos
humanizado:

de
trabalho
Transformar
o

espaço
escolar
compromisso
de

é

um
todos".

(Perspetiva pandemia).

13

Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
Municipais
de
Chorrochó:
"Elaboração do Piano de Gestão
Escolar

Anual

-

PGEA):

(74)9. 8131-9132

bastosassessoria2017@gmail.com
CNPJ;

ro
Rua Sete de Setembro S/N, Centro

Souto Soares- Ba
CEP - 46.990-000

00W198

P Bastos
A ssessor i a p Gcla g ocji ca

Dimensão de Gestão Escolar e

suas Competências".

Máscara tipo 3D confeccionada
com tecido percal azul marinho,
14

elástico na cor preta, pintura em

430

UNIDADE

R$ 10,00

R$ 4.300,00

215

UNIDADE

R$ 18,56

R$ 3.990,40

215

UNIDADE

R$ 44,08

R$ 9.477,20

215

UNIDADE

R$ 44,08

R$ 9.447,20

215

UNIDADE

R$ 8,50

R$ 1.827,50

215

UNIDADE

R$ 46,86

R$ 10.074,90

215

UNIDADE

R$ 83,51

R$ 17.954,65

silk screen, costura com linha de
algodão.

Estojo:

medidas, 22x08x06,
bolsa em nylon 600, seguindo

normas da abnt nbr 10591:2008

com gramatura x = 347,98
g/m2 com cv = 1,84%,

(apresentar laudo acreditado no
INMETRO) acabamento interno
na
15

costura.

Fechamento

em

zíper no 06 seguindo normas da
ABNT NBR 13538; 1995 com

análise

quantitativa

GRAMATURA 211,20 gm CV
11,94% com densidade de fios
do ziper, TRAMA 42,72 CV
3,13%
(apresentar
laudo
acreditado no INMETRO) com
pingente tipo chick.
Garrafa em material inox com
16

tampa roscavel, com capacidade
de 750 ml e pintura e sik com
uma cor só, arte a ser fornecida
pela prefeitura.

17

Camisas em malha de algodão
30.1 penteada, modelo raglan.
Tamanho p,m,g, gg e xg.
Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela
secretaria. Pintura frente e costa

policromia.
Borrifador de álcool de bolsa de
18

lOOml

Caderno pedagógico tamanho

19

A5
em
capa
dura
com
capacidade de 100 folhas sedo
as quatro primeiras coloridas
com dados a serem passados
pela prefeitura e o miolo em um

único padrão em uma cor só
preto.

20

Mochila Encoge em material
mescla sintético, tamanho (L-A-

E) 31x42x08 cm; Com zíper
reforçado; com frizo na frente e

(74)9.8131-9132

Rua Sete de Setembro S/N, Centro

bastosassessoria2017(^gtnail.cora

Souto Soares- Ba

CNPJ:

CEP-46.990-000

000199

Bastos
Assess o r i a ped a q oq i c a

nas costas; com divisória em tnt
34 cm; com dois bolsos
sobrepostos frontalmente ao
corpo, sendo um no tamanho(
L-A-E-) 31X30X05 cm com frizo
e vivo reforçado e o outro
medindo( L-A)31x22 cm;, com
estampa da logomarca do

município em sublimação; duas
alças
de
mão
em
fita
polipropileno 26x03;duas alças
de costas tamanho 36x08 com

espuma

pac

4

mm

e

acabamento
em
cadarço,
reguladores de alças presos às
extremidades;
duas
fitas/cadarço
100%
polipropileno 3,0 cm largura ;
alça de ombro em fita 100%
polipropileno com regulador de
1,4 m; a bolsa contem 03
cursores do tipo chique, e
acabamento de tnt na costura.
MATER
21

22

■ ■ .1-.-

Painel em Lona vinílica 380g,
com impressão digital, medindo
2,00mxl,50m, com ilhós
Confecção de Banner, com
impressão
digital,
medindol.20m X 80cm, com
acabamento

madeira,

em

bastões

ponteira

de

de

PVC

01

UNIDADE

R$ 500,00

R$ 500,00

01

UNIDADE

R$ 90,00

R$ 90,00

01

UNIDADE

R$ 870,00

R$ 870,00

01

UNIDADE

R$ 696,00

R$ 696,00

01

UNIDADE

R$ 500,00

R$500,00

215

UNIDADE

R$ 80,51

R$ 17.309,65

02

DIAS

R$ 250,00

R$ 500,00

e

cordões
23

Aluguel de estrutura metalon
galvanizado para suporte da
lona

24

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção Banner de Boas
Vindas com impressão digital,
25

medindo

2m

acabamento

x
em

1.50m,
bastões

com
de

madeira, e ponteira de PVC e
cordões.

Alimentação
26

(Café

da

manhã/Almoço/Lanche) - 215
pessoas

27

Aluguel do Espaço

(74)9. 8131-9132

Rua Sete de Setembro S/N, Centro

bastosassessoria2017(ggmail, com

Souto Soares- Ba

CNPJ:

CEP-46.990-000

■/-.-■A

00G200

P Bastos
As sessor i a {.■) e cl a g o g i c a

28

29

Aluguel

de

pratos,

talheres,

suqueiras, travessas.

Ornamentação

p/

2

dias

de

evento

02

DIAS

R$ 515,00

R$ 1.030,00

02

DIAS

R$ 2.610,00

R$ 5.220,00

R$ 154.877,50

VALOR TOTAL

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Amanda Bastos Pereira Cardoso, CPF no. 002.594.095-37, RG no. 08762388 94 SSP/BA,
casada, professora, residente e domiciliado na Rua Octavio Mangabeira, no. 121, centro,
Campo Formoso-BA.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do
objeto da presente licitação.
Souto Soares/BA, 15 de fevereiro de 2022.
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AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - ME

CNPJ: 27.898.035/0001-46

AmandaBastos Pereira Cardoso
Assessoria Bastos

R. Sete de Setembro, s/n
Centro - CEP: 46.990-000
1
Souto Soares - BA _J

(74) 9, 8131-9132

Rua Sete de Setembro S/N, Centro

bastosassessoria2017@gmail.com

Souto Soares- Ba

CNPJ:

CEP-46.990-000
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000202
PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N®. 011/2022
Convite n°. 002/2022

Proposta que faz a empresa SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI ME, inscrita no CJMPJ (MP) n" 32.266.078/0001-49, estabelecida na Rua
Juracy Magalhães, 853, Ponto Central, CEP: 44.057-580, Feira de

Santana, Bahia, para o objeto deste certame, abaixo especificado,
conforme estabelecido no Convite n®. 002/2022.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
DESCRIÇÃO

ITEM

01

Palestra magna - PROFESSOR
DE ALTA PERFOMANCE

QUANT.

UNID.

V. UNIT.

V. TOTAL

02

HORA

R$ 5.330,00

R$ 10.660,00

08

UNIDADE

R$ 730,00

R$ 5.840,00

08

UNIDADE

R$ 730,00

R$ 5.840,00

08

UNIDADE

R$ 730,00

R$ 5.840,00

08

UNIDADE

R$ 730,00

R$ 5.840,00

08

UNIDADE

R$ 730,00

R$ 5.840,00

MHiiiiKiiMHiiM

02

Oficina para os Educadores da
Ed. Infantil, creche e pré-escola
(Planejamento
para
o
presencial considerando os 02
anos
de
pandemia):
"Articulando

saberes

desenvolvendo
yj\j\

03

11

e

competências

V.4WO

s^uiiipv/^

experiências".
Oficina - Pedagógica para os
professores
do
Ciclo
de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as
duldS pfeSetiUdib".

04

Oficina para Educadores do Ciclo
Intermediário - 4° e 5° ano (0
que fazer para diminuir a
defasagem na alfabetização):
Ler e escrever, possibilidades
em todas as áreas para o
desenvolvimento

05

da

proefidènda.
Oficina para eos educadores da
Língua Portuguesa (5° ao 9°
ano): "Aspectos Constitutivos da
Proficiência Leitora".

06

Oficina - Matemática (6° ao 9°
ano); "Modelagem matemática
para a construção de práticas de
ensino significativas".

(75) 9. 8229-7800
b2brazilembpresarial@gmail.com

CNPJ: 32.266.078/0001-49

Rua Juracy Magalhães, no 853, Ponto
Central, Feira de Santana Bahia
CEP - 44.057-580

(m

000203

07

Oficina para os professores das
demais áreas (Ciências da
Natureza, História, Geografia,
Inglês, Artes, Educação Física e
Religião): Metodologias ativas

08

UNIDADE

R$ 730,00

R$ 5.840,00

04

UNIDADE

R$ 690,00

R$ 2.760,00

04

UNIDADE

R$ 690,00

R$ 2.760,00

04

UNIDADE

R$ 690,00

R$ 2.760,00

04

UNIDADE

R$ 690,00

R$ 2.760,00

12

UNIDADE

R$ 690,00

R$ 8.280,00

16

UNIDADE

R$ 690,00

R$ 11.040,00

UNIDADE

R$ 10,80

R$ 4.644,00

para
desenvolver
os
comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.

Oficina
08

Pedagógica

para

professores e coordenadores da
Educação Especial (Teoria e

prática): "A Empatia como parte
da avaliação na Educação
Inclusiva".

09

Oficina
Pedagógica
para
profesores e coordenadores da
Educação Especiai (Teoria e
prática): "A Empatia como parte
da avaliação na Educação
Inclusiva".

10

Oficina
Pedagógica
para
professores Oficina - Educação
do Campo (Teoria e prática,
Multiseriado) - Desafios e
perspectivas das escolas do/no
campo.

Projeto de Vida para professores
e coordenadores dos anos finais
11

(área de ciências humanas): "0
currículo e os caminhos para
uma
aprendizagem
significativa!" Projeto de Vida?:
responsabilidade e cidadania".
Oficina para o pessoal de apoio
(Perspectiva
pandemia):

12

"Processos
humanizado:

de
trabalho
Transformar
o

espaço
escolar
compromisso
de

é

um
todos".

(Perspetiva pandemia),

Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
Municipais
de
Chorrochó:
13

"Elaboração do Plano de Gestão
Escolar
Anual
PGEA):
Dimensão de Gestão Escolar e

suas Competências".

MAfEI)ÍIÍ^AÍÍ;^fÍif;;^^ÍÍÍÍÍ©Ó
Máscara tipo 3D confeccionada
com tecido percal azul marinho,
14
elástico na cor preta, pintura em
silk screen, costura com linha de
algodão.

(75)9. 8229-7800
b2brazilembpresarial@gmail.conn

CNPJ; 32.266.078/0001-49

"

430

Rua Juracy Magalhães, n® 853, Ponto
Central, Feira de Santana Bahia
CEP - 44.057-580

000204
Estojo: medidas, 22x08x06,
bolsa em nylon 600, seguindo
normas da abnt nbr 10591:2008

com

gramatura x = 347,98

g/m2 com cv = 1,84%,
(apresentar laudo acreditado no
INMETRO) acabamento interno
na
15

costura.

Fechamento

em

zíper no 06 seguindo normas da

215

UNIDADE

R$ 18,30

R$ 3.934,50

215

UNIDADE

R$ 43,50

R$ 9.352,50

215

UNIDADE

R$ 43,50

R$ 9.352,50

215

UNIDADE

R$ 8,52

R$ 1.831,80

215

UNIDADE

R$ 46,90

R$ 10.083,50

215

UNIuADE

K$ 83,6u

R$ 17.974,00

ABNT NBR 13538; 1995 com

análise
GRAMATURA

quantitativa
211,20 gm

CV

11,94% com densidade de fios
do ziper, TRAMA 42,72 CV

3,13%
(apresentar
laudo
acreditado no INMETRO) com
pingente tipo chick.
Garrafa em material inox com
16

tampa roscavei, com capacidade
de 750 ml e pintura e sik com
uma cor só, arte a ser fornecida

pela prefeitura.

17

Camisas em malha de algodão
30.1 penteada, modeio raglan.
Tamanho p,m,g, gg e xg.
Personalização:
variação
conforme
solicitado
pela
secretaria. Pintura frente e costa

18

19

policromia
Borrifador de álcool de bolsa de
lOOmi

Caderno pedagógico tamanho
A5
em
capa
dura
com
capacidade de 100 folhas sedo
as quatro primeiras coloridas
com dados a serem passados
pela prefeitura e o miolo em um
único padrão em uma cor só
preto

Mochila Encoge em material
mescla sintético, tamanho (L-A-

E) 31x42x08 cm; Com zíper
reforçado; com frizo na frente e
nas costas; com divisória em tnt
34 cm; com dois bolsos
sobrepostos
20

frontaimente ao
corpo, sendo um no tamanho(
L-A-E-) 31X30X05 cm com frizo
e vivo reforçado e o outro
medindo( L-A)31x22 cm;, com
estampa da iogomarca do
município em subiimação; duas
alças
de
mão
em
fita
poiipropileno 26x03;duas aiças
de costas tamanho 36x08 com

(75)9. 8229-7800
b2brazilembpresarial(5)gmail.com

CNPJ: 32.266.078/0001-49

Rua Juracy Magalhães, no 853, Ponto

Central, Feira de Santana Bahia jl^S/
CEP-44,057-580

O0C2O5
espuma

pac

4

mm

e

acabamento
em
cadarço,
reguladores de alças presos às
extremidades;
duas
fitas/cada rço
100%
poliproplleno 3,0 cm largura ;
alça de ombro em fita 100%
polipropileno com regulador de
1,4

m; a

cursores

bolsa contem 03

do

tipo

chique, e

acabamento de tnt na costura.

21

22

Painel em Lona vinílica 380g,
com impressão digital, medindo
2,00mxl,50m, com ilhós
Confecção de Banner, com
impressão
digital,
medindol.20m X SOcm, com
acabamento

em

bastões

de

01

UNIDADE

R$ 520,00

R$ 520,00

01

UNIDADE

R$ 92,00

R$ 92,00

01

UNIDADE

R$ 880,00

R$ 880,00

01

UNIDADE

R$ 700,00

R$ 700,00

01

UNIDADE

R$ 520,00

R$ 520,00

215

UNIDADE

R$ 82,00

R$ 17.630,00

02

DIAS

R$ 260,00

R$ 520,00

02

DIAS

R$ 520,00

R$ 1.040,00

02

DIAS

R$ 2.620,00

R$ 5.240,00

madeira, ponteira de PVC e
cordões
23

Aluguel de estrutura metalon
galvanizado para suporte da
lona

24

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção Banner de Boas
Vindas com impressão digital,
25

medindo 2m
acabamento

x
em

l.SOm, com
bastões

de

madeira, e ponteira de PVC e
cordões.

Alimentação
26

(Café

da

manhã/Almoço/Lanche) - 215
pessoas

27

28

29

Aluguel do Espaço
Aluguel de pratos, talheres,
suqueiras, travessas.

Ornamentação

p/ 2 dias de

evento

R$ 160.374,80
VALOR TOTAL

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Luiz Ancelmo Sampaio Cardoso, n° do CPF 967.342,055-68, n° do RG
09.056.402-25 SSP/BA, Estado civil. Casado, profissão. Pastor,
residente na Rua Macambira, 980, Loteamento Colinas do Bonfim, Quadra
11, Lote 31, CEP: 48970-000, Senhor do Bonfim, Bahia.

(75)9. 8229-7800
b2brazilembpresarial@gmail.com

CNPJ: 32.266.078/0001-49

Rua Juracy Magalhães, 0° 853, Ponto
Central, Feira de Santana Bahia
CEP - 44,057-580

000206
tfsasit^

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os

tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre a prestação do objeto da presente licitação.

Feira de Santana/BA, 15 de fevereiro de 2022.

SANTANA DESENVi .VIMENTO HUMANO EIRELI - ME

CNPJ: 32.266.

1-49

(75)9.8229-7800
b2brazílembpresarial@gmaíl.com

CNPJ: 32.266.078/0001-49

Rua Juracy Magalhães, no 853, Ponto
Central, Feira de Santana Bahia
CEP - 44.057-580
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PROPOSTA COMERCIAL

(ENVELOPE 02) ,

Fundo Municipal de Educação de Chorrochó
Comissão Permanente de Licitação
PL N°

011/2022

Convite n°

002/2022

Objeto: Realização da Jornada Pedagógica 2022
Empresa: Santana Desenvolvimento Humano Eirelli
CNPJ:

32.266,078/0001-49

Endereço: Rua Juracy Magalhães, 853, Bairro Ponto
Central

CEP:

44,057-580,

Feira de Santana - BAHIA,

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N°. 011/2022

000208
Convite n". 002/2022

Proposta que faz a empresa RF OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS- ME,inscrita no CNPJ(MF)n°
19.053.561/0001-87, estabelecida na Rua Visconde do Rio Branco, 270, Centro, CEP: 48.970-000,

Senhor do Bonfim, Bahia, para o objeto deste certame, abaixo especificado, conforme estabelecido no
Convite n°. 002/2022.

^ ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT.

UNID.

V. UNIT.

V. TOTAL

02

HORA

R$ 5.450,00

R$ 10.900,00

08

UNIDADE

R$ 780,00

R$ 6.240,00

08

UNIDADE

R$ 780,00

R$ 6.240,00

08

UNIDADE

R$ 780,00

R$ 6.240,00

08

UNIDADE

R$ 780,00

R$ 6.240,00

08

UNIDADE

R$ 780,00

R$ 6.240,00

iAÍMiiè
01

Palestra magna - PROFESSOR DE
ALTA PERFOMANCE

OFICIN

02

Oficina para os Educadores da Ed.
Infantil, creche e pré-escola
(Planejamento para o
presencial
considerando os 02 anos de pandemia):
"Articulando saberes e desenvolvendo

competências por meio dos campos de
experiências".

03

04

05

Oficina - Pedagógica para os professores
do Ciclo de Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura e escrita): "Compreendendo a
aprendizagens no retorno as aulas
presenciais".
Oficina para Educadores do Ciclo
Intermediário - 4° e 5° ano(0 que fazer
para diminuir a defasagem
na
alfabetização):
Ler
e
escrever,
possibilidades em todas as áreas para o
desenvolvimento da proeficiência.
Oficina para eos educadores da Língua
Portuguesa (5° ao 9° ano): "Aspectos
Constitutivos da Proficiência Leitora".

06

Oficina - Matemática (6° ao 9° ano);
"Modelagem
matemática
para
a
construção de práticas de ensino
significativas".

3541-7991 / 9-9999-1372/ 9-9122-0800/9-9152-2510/9-8832-7774
- ccinhal5(5)hotmaíl.com ou saudeiuníor(í5)hotmail.com

O

Oficina para os professores das demais
áreas (Ciências da Natureza, História,
Geografia, Inglês, Artes, Educação Física
e Religião): Metodologias ativas para
desenvolver os comportamentos de estudo
e autonomia investigativa.

07

08

UNIDADE

R$ 780,00

RS 6.240,00

04

UNIDADE

R$ 680,00

RS 2.270,00

04

UNIDADE

R$680,00

RS 2.270,00

04

UNIDADE

R$ 680,00

RS 2.270,00

04

UNIDADE

RS 680,00

RS 2.270,00

12

UNIDADE

R$ 680,00

RS 8.160,00

16

UNIDADE

RS 680,00

RS 10.880,00

430

UNIDADE

RS 10,50

RS 4.515,00

omm
08

09

10

Oficina Pedagógica para professores e
coordenadores da Educação Especial
(Teoria e prática):"A Empatia como parte
da avaliação na Educação Inclusiva".
Oficina Pedagógica para profesores e
coordenadores da Educação Especial
(Teoria e prática):"A Empatia como parte
da avaliação na Educação Inclusiva".
Oficina Pedagógica para professores
Oficina - Educação do Campo (Teoria e
prática, Multiseriado) - Desafios e
perspectivas das escolas do/no campo.
Projeto de Vida para professores e

11

12

coordenadores dos anos finais (área de
ciências humanas): "0 currículo e os

caminhos para uma aprendizagem
significativa!" Projeto de Vida?:
responsabilidade e cidadania".
Oficina para o pessoal de apoio
(Perspectiva pandemia): "Processos de
trabalho

humanizado:

Transformar

o

espaço escolar é um compromisso de
todos".(Perspetiva pandemia).

13

Oficinas Pedagógicas para as Equipes
Gestoras das Escolas Municipais de
Chorrochó: "Elaboração do Plano de
Gestão

Escolar

Anual

-

PGEA):

Dimensão de Gestão Escolar e suas

Competências".
MÁTEí

14

Máscara tipo 3D confeccionada com
tecido percal azul marinho, elástico na cor
preta, pintura em silk screen, costura com
linha de algodão.

Contatos:(74)3541-7991 / 9-9999-1372/ 9-9122-0800/ 9-9152-2510/ 9-8832-7774
E-mail - ccínhal5(5)liotmail.com ou saudeiunior(S)hotmail.com

OOOlcl'

15

Estojo: medidas, 22x08x06, bolsa em
nylon 600, seguindo normas da abnt nbr
10591:2008 com gramatura x = 347,98
g/m2 com cv = 1,84%,(apresentar laudo
acreditado no INMETRO) acabamento
interno na costura. Fechamento em zíper
n° 06 seguindo normas da ABNT NBR
13538; 1995 com análise quantitativa
GRAMATURA 211,20 gm CV 11,94%
com densidade de fios do ziper, TRAMA
42,72 CV 3,13% (apresentar laudo
acreditado no INMETRO) com pingente

215

UNIDADE

R$ 18,80

R$ 4.042,00

215

UNIDADE

R$ 44,60

R$ 9.589,00

215

UNIDADE

R$ 44,80

R$ 9.632,00

215

UNIDADE

R$8,55

RS 1.838,25

215

UNIDADE

RS 46,95

RS 10.094,25

215

UNIDADE

RS 83,70

RS 17.995,50

tipo chick.
16

17

Garrafa em material inox com tampa
rosc^vel, com capacidade de 750 ml e
pintura e sik com uma cor só, arte a ser
fomecida pela prefeitura.
Camisas em malha de algodão 30.1
penteada, modelo raglan. Tamanho p,m,g,
gg e xg. Personalização: variação
conforme solicitado pela secretaria.

Pintura fí^ente e costa policromia.
18

19

Borrifador de álcool de bolsa de lOOml

Caderno pedagógico tamanho A5 em capa
dura com capacidade de 100 folhas sedo
as quatro primeiras coloridas com dados a
serem passados pela prefeitura e o miolo
em um único padrão em uma cor só preto.
Mochila Encoge em material mescla
sintético, taivianlio(L-A-E)31x42x08 cm;

Com zíper reforçado; com frizo na frente
e nas costas; com divisória em tnt 34 cm;
com dois bolsos sobrepostos ffontalmente

20

ao corpo, sendo um no tamanho(L-A-E) 31X30X05 cm com ffizo e vivo
reforçado e o outro medindo(L-A)31x22
cm;, com estampa da logomarca do
mxmicípio em sublimação; duas alças de
mão em fita polipropileno 26x03;duas
alças de costas tamanho 36x08 com
espuma pac 4 mm e acabamento em
cadarço, reguladores de alças presos às
extremidades; duas fitas/cadarço 100%
polipropileno 3,0 cm largura ; alça de
ombro em fita 100% polipropileno com
regulador de 1,4 m; a bolsa contem 03
cursores do tipo chique, e acabamento de
tnt na costura.

Contatos:(74)3541-7991 /9-9999-1372/ 9-9122-0800/ 9-9152-2510/ 9-8832-7774
E-mail - ccínhal5(S)hotmaíl.com ou saudejunior^hotmail.com

e* ■■ ■",.-1

■
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Painel em Lona vinilica 380g, com
impressão digital, medindo 2,00mxl,50m,

21

"=

- .
.i:

01

UNIDADE

R$ 540,00

RS 540,00

01

UNIDADE

R$ 93,00

RS 93,00

01

UNIDADE

R.1! 875,00

R$ 875,00

01

UNIDADE

R$ 720,00

RS 720,00

01

UNIDADE

RS 540,00

RS 540,00

215

UNIDADE

RS 81,00

RS 17.415,00

02

DIAS

RS 275,00

RS 550,00

02

DIAS

RS 700,00

RS 1.400,00

02

DIAS

RS 1.600,00

RS 3.200,00
RS 161.298,75

com ilhòs

22

23

24

25

Confecção de Banner, com impressão
digital, medindol.20m X 80cm, com
acabamento em bastões de madeira,
ponteira de PVC e cordões
Aluguel de estmtura metalon galvanizado
para suporte da lona
Serviços de arte gráfica para materiais da
Jornada

Confecção Banner de Boas Vindas com
impressão digital, medindo 2m x 1.50m,
com acabamento em bastões de madeira,
e ponteira de PVC e cordões.

ALIIVBE]
26
27

28
29

Alimentação
(Café
da
manhã/Almoço/Lanche) - 215 pessoas
Aluguel do Espaço
Aluguel de pratos, talheres, suqueiras,
travessas.

Omamentação p/ 2 dias de evento
VALOR TOTAL

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

^

Reginaldo Ferreira Oliveira Júnior, n° do CPF 540.316.135-04, n® do RG 4482641 SSP/BA, Estado
civil. Casado, residente na Avenida Rodoviários, 440, Bairro do Derba, CEP: 48.970-000, Senhor do
Bonfim, Bahia.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do objeto da presente licitação.
Senhor do Bonfim/BA, 15 de fevereiro de 2022.

Oliveira júnior serviços - me
CNPJ: 19.053.561/0001-87

Contatos: (74) 3541-7991 / 9-9999-1372 / 9-9122-0800 / 9-9152-2510 / 9-8832-7774
E-mail - ccínhalSíShotmail.com ou saudeiunior@hotmail.com
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Comissi® P©rmari©nt@ de Licitaça®
PL M®o 011/2022
C@ll¥ite il®o 002/2022

CiP; 48.970-000, Centr®, Senhor d® Bonflm-BA

00G213
WOCH

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA DECORRENTES DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N». 011/2022 - CARTA CONVITE N®.
002/2022.

Aos 15(quinze) dias do mês de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e um) às
lOhs(dez horas), a Comissão Permanente de Licitação, composta por: Antônio
Wilien Barbosa Lima, Anderson Gleiser Ribeiro Silva e Josenice Barbosa Maciel,
reuniu-se no Centro Administrativo de Chorrochó, situado na Praça Cel. João Sá,
no. 665, Centro, Chorrochó-BA, para, sob a presidência do primeiro, receber e
apreciar os envelopes de habilitação e de propostas de preços decorrentes do
Convite no. 002/2022 - JULGAMENTO POR MENOR PREÇO GLOBAL, que
tem por objeto a contratação de empresa especializada na organização,
administração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022,
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em
sua rede de ensino. O instrumento convocatório deste certame foi afixado, em
local apropriado (mural) desta Prefeitura, conforme art. 22 § 3° da Lei Federal
no. 8.666/93 e alterações posteriorés, no DOM (Diário Oficiai do Município) e
DOU (Diário Oficiai da União). Foram convidadas as empresas AMANDA
BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTOS) (CNPJ:
27.898.035/0001-46), SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
ME (CNPJ: 32.266.078/0001-49)e R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
(CNPJ: 19.053.561/0001-87), conforme comprovantes em anexos. Aberta a

(7t

reunião, o presidente convidou Josenice Barbosa Maciel para secretariar os

'4

trabalhos. Compareceram a presente sessão as empresas; AMANDA BASTOS
PEREIRA
CARDOSO
ME
(ASSESSORIA
BASTOS)
(CNPJ:
27.898.035/0001-46), neste ato representada pela Sra. Amanda Bastos
Pereira Cardoso, CPF: 002.594.095-37), SANTANA DESENVOLVIMENTO
HUMANO EIRELI ME (CNPJ: 32.266.078/0001-49, neste ato
representada pelo Sr. Luiz Ancelmo Sampaio Cardoso, CPF:
967.342.055-68) e R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME (CNPJ:
19.053.561/0001-87, neste ato representada pelo Sr. Reginaldo
Ferreira Oliveira Júnior, CPF: 540.316.135-04).

Em seguida procedeu a Comissão a análise no credenciamento das licitantes

presentes, sendo estas devidamente credenciadas. Após essa etapa passou a /^\
Comissão a janalisar a documentação presente no envelope de n°. 01 HABILITAÇÃO, das licitantes participantes os quais foram vistos e rubricados
pela Comissão e pelas licitantes. Desta análise realizada, se verificou a
Habilitação das mesmas. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou o uso
palavra aos licitantes presentes sob a possibilidade de lavrar qualqut
observação ou manifestar a intenção de recorrer da decisão da primeira fase

certame. Não havendo qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas sim^
a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea "a" d<
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ; 13.915.665/0001-77
Praça Cel. João Sá, n®. 665, Certtro - CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email:licitacaochorrocho2018a)outlook.com

üãSai

00021

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

inc. I, c/c § 60 do art. 109 e inc. III do art. 43 da Lei Federal no. 8.666/93 e
alterações posteriores. Inclusive com a assinatura do Termo de Renúncia. Dando
continuidade, passou a Comissão a analisar os envelopes de no. 02 PROPOSTA COMERCIAL das participantes habilitadas AMANDA BASTOS
PEREIRA
CARDOSO
ME
(ASSESSORIA
BASTOS)
(CNPJ:
27.898.035/0001-46), SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI
ME (CNPJ: 32.266.078/0001-49)e R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME
(CNPJ: 19.053.561/0001-87). Diante desta análise criteriosa verificou-se a
Classificação das propostas apresentadas de acordo com valares máximos
admitidos no Edital, conforme valores constantes no Mapa de Preços anexo. A
empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA
BASTOS) (CNPJ: 27.898.035/0001-46), foi declarada vencedora por
apresentar o Menor Valor Global pela soma de todos os itens de R$
154.877,50 (cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete
reais e cinqüenta centavos), conforme registro no Mapa de Preços anexo ao
referido processo. O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra aos
representantes das llcitantes presentes. Não houve manifestação a ser constada
em ata, mas sim a renuncia expressamente ao prazo recursal desta fase, como
dispõe o art. 109,1'"b"da Lei Federai n°. 8.666/93 e suas aiterações posteriores.
Inclusive com a assinatura do Termo de Renúncia. Nada mais havendo a

declarar, foi a presente Ata lida, achada conforme e assinada pelo Presidente,
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelas llcitantes
presentes.
LICITANTES:

COMISSÃO:

arbosa Lima

Antomo

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME

Preside

Ander
Mem

er Ribeiro Silva

SANTÃ^ §iS4HUMAN0 EIRELI ME

L

Josenice Barbosa Maciel
Membro da CPL

F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS^

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n°.665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email:iicitacaochorrocho2018(aoutlooic.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
LISTA DE PRESENÇA
PL NO. 011/2022 - CC NO. 002/2022

1. AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME(ASSESSORIA BASTOS)

2. SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIREU ME

C

O n CT
3. R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME

5.

6.

8.

9.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ - CNPJ; 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n°.665, Centro — CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email:licitacaocllorrocho2018®outlook.com

DESCRIÇÃO

contratação de empresa especializada na organização,
administração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica
2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação em sua rede de ensino.

CNPJ m:19.053.561/0001-87

R F ÒtíVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME

Llb

CNPJ NS:32.266!5?37CD01-49

SANTANA DESEMWLVIMENTO HUMANO EIRELi ME

CNPJ N&: 27^98.035/0001-46

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME(ASSESSORIA BASTOS)

1

LOTE

R$

154.877,50 R$
160.374,80

VALOR GLOBAL

HUMANO EIRELI ME

(ASSESSC^IA BASTOS)

VALOR GLOBAL

SANTANA
DESENVOLVIMENTO

AMANDA BASTOS

PEREIRA CARDO^ ME

MAPA DE PREÇOS

MAPA DE PREÇOS - CONVITE NS.002/2022

R F OLIVEIRA

R$

161.298,75

VALOR GLOBAL

ME

JÚNIOR SERVIÇOS

o:>

o
o
o

00

í

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TERMO DE RENÚNCIA DE INTERPOSIÇÂO DE RECURSO

Comissão Permanente de Licitação
Ref: Convite n°. 002/2022.

A empresa R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ N^.
19.053.561/0001-87, por meio de seu representante lega! o Sr. Reginaido Ferreira
Oliveira Júnior, CPF: 540.316.135-04, DECLARA, nos termos do Convite n^.
002/2022, que não interporá recurso ao presente Processo Licitatório.

Chorrochó-BA, 15 de fevereiro de 2022.

Règinaldo Ferreira Oliveira Júnior
R F OLIVEIRA JÚNIOR SERVIÇOS ME

CNPJ: 19.053.561/0001-87

19.053.561/0001-87'
JÚNIOR SERVIÇOS
Rua Visconde do Rio Branco n* 270

I

Centro - Cep.48.97Q-000
Senhor do Bonfim-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO -CNPJ; 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n°. 665,Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email: licitacaochorrocho2018Q)outlook.com
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TERMO DE RENUNCIA DE INTERPOSIÇÂO DE RECURSO

Comissão Permanente de Licitação
Ref: Convite no. 002/2022.

A empresa SANTANA DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI ME, inscrita no
CNPJ NO. 32.266.078/0001-49, por meio de seu representante iegal o Sr. Luiz
Ancelmo Sampaio Cardoso, CPF: 967.342.055-68, DECLARA, nos termos do Convite

no. 002/2021, que não interporá recurso ao presente Processo Licitatório.

Chorrochó-BA, 15 de fevereiro de 2022.

Luiz Ancelmo SSmralo Cardoso

SANTANA DESENVOLVIMEj^rO HUMANO EIRELI ME
CNPJ: 32.266.078/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO - CNPJ: 13.915.665/000L77

Praça Cel. João Sá, n° 665, Centro - CEP:48.660-000 Chorrochó-BA
Fone/Fax;(75)3477-2174 email: Iicitacaochorrocho2018@outlook.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

TERMO DE RENÚNCIA DE INTERPOSIÇÂO DE RECURSO

Comissão Permanente de Licitação
Ref: Convite n®. 002/2022.

A empresa AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA
BASTOS), inscrita no CIMR] No. 27.898.035/0001-46, por meio de sua
representante legal a Sra. Amanda Bastos Pereira Cardoso, CPF: 002.594.095-37,
DECLARA, nos termos do Convite no. 002/2022, que não interporá recurso ao
presente Processo Licitatório.

Chorrochó-BA, 15 de fevereiro de 2022.

Amanda Bastos Pereira Cardoso

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTOS)
CNPJ: 27.898.035/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO - CNPJ: 13.915.665/0001-77

Praça Cel. João Sá, n®. 665, Centro - CEP: 48.660-000 Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 email: Iicitacaochorrocho2018(8)outlook.com
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NO. 011/2022
MODALIDADE: CARTA CONVITE No. 002/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

RESULTADO DE JULGAMENTO

o Município de Chorrochó, Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que
realizou às dez horas do dia quinze do mês de fevereiro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal,
o procedimento licitatório, na modalidade Carta Convite, autuado sob o n®. 002/2022, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e

realização da Jornada Pedagógica 2Õ22, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação em sua rede de ensino. O qual teve como vencedora a empresa:

Empresa: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTOS), CNPJ
27.898.035/0001-46, localizada na Rua Sete de Setembro, s/n, centro, CEP: 46.990000, Souto Soares-BA, com proposta válida com o menor valor GLOBAL de: R$ 154.877,50
(cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta
centavos).

Chorrochó/BA, 16 de fevereiro de 2022.

ANTÔNIO mLLipN BARBOSA LIMA
Presidente Comissão de Licitação

ANTÔNIO WILLEN BARBOSA LlHA
CPF 027M8.01S-0S
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro - CEP:48.660-000 - Chorrochó-BA
Fone/Fax:(75)3477-2174 emaíl: I i citdca oc.horrocbo@ outiook.com
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CARTA CONVITE N». 002/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna púbiico o resultado do
julgamento referente à Licitação: Processo Administrativo/Licitatório n°.
011/2022. Edital de Licitação n°. 004/2022. Modalidade: Carta Convite n°.
002/2022. Objeto: contratação de empresa especializada na organização,
administração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de
ensino. Após a análise documental e julgamento da proposta, deciara-se
vencedora do certame a empresa: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME

(ASSESSORIA

BASTOS)

(CNPJ:

27.898.035/0001-46).

Barbosa Lima - Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X48BY7UNCRVJR5Y/QA+P9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Antônio

Wilien
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
S%5õc»^

PROCESSO LICITATORIO N». 011/2022
CONVITE NO. 002/2022
Chorrochó-BA, 16 de janeiro de 2022.
Exmo. Sr.

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal
ÜÊSiâ

Assunto: Encaminhamento,

Excelentíssimo Senhor,
Estamos encaminhando para Vossa Excelência o Processo Licitatório relativo
ao CONVITE no. 002/2022, para ser HOMOLOGADO e ADJUDICADO, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e
realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação em sua rede de ensino, conforme especificado no Convite no.
002/2022.

Tendo como vencedora a empresa:

Empresa: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTOS),
CNPJ N<>. 27.898.035/0001-46, localizada na Rua Sete de Setembro, s/n,
centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares-BA, com proposta válida com o menor valor
GLOBAL de: R$ 154.877,50(cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e setenta
e sete reais e cinqüenta centavos).
Sobreleva destacar que os licitantes presentes renunciaram ao direito de interpor recursos
de julgamento da proposta comercial, e consoante preconiza a legislação vigente. Estamos
remetendo o presente processo para ser homologado e proceder a adjudicação do objeto
em favor do vencedor do certame.

Atenciosamente,

ANTÔNIO V^ftl/EN BARBOSA LIMA
Presidente da Comissão de Licitação
ANTÔNIO WILLEN BARBOSA UHA
CPF 027.408.075-05
Presidente da CPL
Portaria N 001/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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PREFEITURA DE CHORROCHÔ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE NO. 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 011/2022

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Chorrochó, Bahia, no uso de suas atribuições legais

^

resolve: Homologar o presente procedimento de licitação realizado através da
Modalidade Convite no. 002/2022, do Tipo Menor Preço Global, uma vez que,
de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo e no
competente Parecer Jurídico, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos
preceitos da Lei Federal no. 8.666/93 e suas demais alterações, e como não há
qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente
procedimento. ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente
processo HOMOLOGADO.

ADJUDICAÇÃO
Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus efeitos jurídicos e legais e
de acordo

com

o

que consta

do

Convite

no.

002/2022,

efetuamos a

ADJUDICAÇÃO em favor da licitante: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO
ME (ASSESSORIA BASTOS), peSSOa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o no. 27.898.035/0001-46, estabelecida na Rua Sete de Setembro,
s/n, centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares-BA, vencedora, com proposta

válida com o menor valor global de: R$ 154.877,50 (cento e cinqüenta e
quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), nos
termos do referido Convite, que tem por Objeto: contratação de empresa
especializada na organização, administração, coordenação e realização da

Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação em sua rede de ensino, conforme
estabelecidas no Convite n®. 002/2022 e seus anexos.

condições

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Chorrochó - Bahia, 16 de fevereiro de 2022.

SILAINE ADRIANO DO NASCIMENTO RAMOS

Gestora do Fundo Municipal de Educação

PKtrtiTüRA et

amnoaió
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE N». 002/2022

O Fundo Municipal de Educação de Chorrochó, Estado da Bahia, torna público que,
nos termos do Parecer Jurídico e da Comissão Permanente de Licitação, preenchidos os
requisitos legais e observado que todas as fases pertinentes ao Processo
Administrativo/Licitatório n°. 011/2022 foram alcançadas. Adjudico e Homologo o
Convite n°. 002/2022. Em conformidade com a Lei Federai n®. 8.666/93 c/c com
Decreto Presidencial n®. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar n®. 123/06,

alterada pelas Leis Compiementares n®. 128/2008 e 147/2014, Decreto n®. 8.538/2015.
Objeto: Contratação de empresa especializada na organização, administração,

coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da
Secretaria Municipai de Educação em sua rede de ensino, em favor da empresa: AMANDA
BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTO), com sede à Rua Sete de
Setembro, s/n®. Centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares-BA, inscrita no CNPJ N®.
27.898.035/0001-46, com o valor global finai ofertado de R$ 154.877,50 (cento e

cinqüenta e quatro mií oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), para que
produza os efeitos jurídicos e iegais pertinentes e autorizo a efetiva realização da despesa
conforme fundamentado nos atos acima invocados, nas condições apresentadas em sua
proposta de preços.

Assim, por conseqüência, determino a elaboração de autorização do fornecimento, com
subsequente empenho, nos moldes deste documento, depois de cumpridas todas as
exigências impostas pela Lei Federai n®. 8.666/93 para a efetivação do mesmo. Registrese, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o Contrato, caso não
possa ser substituído por outro instrumento. Chorrochó-BA, 16/02/2022. Silaine Adriano
do Nascimento Ramos, Gestora do Fundo Municipal de Educação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL X48BY7UNCRVJR5Y/QA+P9G

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATO NO. 013/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM

O FUNDO

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME
f

M

» a

a

DMSIU:»;,

ai a

IMM

a a

a

rUKHM

ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
^pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: 30.269.362/0001-43, neste ato
representado pela Sra. SMaine Adriano do Nascimento Ramos, brasileira, casada. Secretária
Municipal de Educação, inscrita no CPF/MF sob o no. 794.445.635-53, doravante denominado
A-r A iLi-ve
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(ASSESSORIA BASTOS), incrita no CNPJ sob o no. 27.898.035/0001-46, end: Rua Sete de
Setembro, s/n, centro, CEP: 46.990-000, Souto Soares-BA, neste ato representada pela Sra.
Amanda Bastos Pereira Cardoso, residente e domiciliada à Rua Octavio Mangabeira, n°. 121,

centro, Campo Formoso-BA, inscrita no CPF no. 002.594.095-37, portadora de RG no. 08762388
94 SSP/BA, de ora em diante denominada CONTRATADA, do resultado do Processo
Administrativo/Licitatório n®. 011/2022 - Convite n.® 002/2022, têm entre si justo e
acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO
1.1. - A celebração do presente contrato se dá com base na Lei Federai n®. 8.666/93 c/c
com Decreto Presidencial n®. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar n®.
123/06, alterada pelas Leis Complementares n®. 128/2008 e 147/2014, Decreto n®.
8.538/2015, conforme Processo Administrativo/Licitatório n®. 011/2022 - Convite n®.
002/2022, com data de homologação do dia 16 de fevereiro de 2022
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. - contratação de empresa especializada na organização, administração, coordenação e
realização da Jornada Pedagógica 2022, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação em sua rede de ensino, de acordo com as especificações constantes na Proposta
Financeira da Contratada (Anexo I), que fica fazendo parte integrante do mesmo,
independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. - O contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados da sua, assinatura, podendo
este, ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido se assim for da vontade das partes, na
conformidade do estabelecido na Lei Federal n®. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. - A contratante pagará a contratada o valor global de R$ 154.877,50(cento e cinqüenta
e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos).

Praça Cel. João Sá, n^. 665, Centro-CEP 48.660-000 Chorrochó-BA
Ponó/FôXi(75)3477-2174
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4.2. - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de:

DESCRIÇÃO

ITEM

01

QUANT.

UNID.

02

HORA

08

Palestra magna - PROFESSOR
DE ALTA PERFOMANCE

V. TOTAL

V. UNIT.

R$ 5.300,00

R$

10.600,00

UNIDADE

R$

720,00

R$

5.760,00

08

UNIDADE

R$

720,00

R$

5.760,00

08

UNIDADE

R$

720,00 R$

5.760,00

08

UNIDADE

R$

720,00

R$

5.760,00

08

UNIDADE

R$

720,00

R$

5.760,00

08

UNIDADE

R$

720,00

R$

5.760,00

Oficina para os Educadores da

Ed. Infantil, creche e pré-

02

escola - (Planejamento para o
presencial considerando os 02
anos
de
pandemia):
"Articulando

saberes

e

desenvolvendo competências
por meio dos
experiências".

Oficina -

03

campos

de

Pedagógica para os

professores
do
Ciclo
de
Alfabetização - 1° ao 3° ano
(Leitura
e
escrita):
"Compreendendo
a
aprendizagens no retorno as
aulas presenciais".

Oficina para Educadores do
Ciclo Intermediário - 4° e 5°

04

ano ( 0 que fazer para
diminuir a defasagem na
alfabetização): Ler e escrever,
possibilidades em todas as
ai^ao paia u ucoci i vui v ii iiei iLU

da proeficiência.
Oficina para eos educadores

da Língua Portuguesa (5° ao
05

9°

ano):

Constitutivos da

"Aspectos
Proficiência

Leitora".

06

Oficina - Matemática (6° ao
9^
ano):
"Modelagem
matemática para a construção
de
práticas
de
ensino
significativas".

07

Oficina para os professores
das demais áreas (Ciências da
Natureza, História, Geografia,
Ingiês, Artes, Educação Física
e
Religião):
Metodologias
ativas para desenvolver os
comportamentos de estudo e
autonomia investigativa.

Mttniop*
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Oficina
08

Pedagógica

para

professores e coordenadores
da Educação Especiai (Teoria

e prática): "A Empatia como
parte

da

avaliação

04

UNIDADE

R$

625,00 R$

2.500,00

04

UNIDADE

R$

625,00

R$

2.500,00

04

UNIDADE

R$

625,00

R$

2.500,00

04

UNIDADE

R$

625,00

R$

2.500,00

12

UNIDADE

R$

625,00 R$

7.500,00

16

UNIDADE

R$

525,00

R$

8.400,00

430

UNIDADE

R$

10,00

R$

4.300,00

na

Educação Inclusiva".

Oficina
09

Pedagógica

para

profesores e coordenadores
da Educação Especiai (Teoria

e prática): "A Empatia como
parte
da
avaliação
na
Educação Inclusiva".

10

Oficina
Pedagógica
para
professores
Oficina
Educação do Campo (Teoria e
prática,
Muitiseriado)
Desafios e perspectivas das
escolas do/no campo.

11

Projeto
de
Vida
para
professores e coordenadores
dos anos finais (área de
ciências
humanas):
"0
currículo e os caminhos para
uma
aprendizagem
significativa!"
Projeto
de
Vida?:
responsabilidade e
cidadania".

Oficina para o pessoal de
apoio
(Perspectiva
pandemia): "Processos de
12

trabalho

humanizado:

1 i w 1 ik.»! wi i 1 lu 1

v^^v^wivii

é um compromisso de todos".
(Perspetiva pandemia).

13

Oficinas Pedagógicas para as
Equipes Gestoras das Escolas
Municipais de Chorrochó:
"Elaboração do Plano de
Gestão

Escolar

Anual

PGEA): Dimensão de Gestão
Escolar e suas Competências".

Máscara
confeccionada
14

tipo
com

3D
tecido

percal azul marinho, elástico
na cor preta, pintura em silk
screen, costura com linha de
algodão.

Dowuuu i..iiurrucfiu
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Estojo: medidas, 22x08x06,
bolsa em nylon 600, seguindo
normas

da

abnt

nbr

10591:2008 com gramatura x
= 347,98 g/m2 com cv =
I,84%, (apresentar laudo
acreditado
no
INMETRO)
acabamento
15

interno

na

costura. Fechamento em zíper
no 06 seguindo normas da

215

UNIDADE

R$

18,56

R$

3.990,40

215

UNIDADE

R$

44,08

R$

9.477,20

215

UNIDADE

R$

44,08

R$

9.477,20

215

UNIDADE

R$

8,50

R$

1.827,50

215

UNIDADE

R$

46,86

R$

10.074,90

ABNT NBR 13538; 1995 com

análise
quantitativa
GRAMATURA 211,20 gm CV
II,94% com densidade de
fios do ziper, TRAMA 42,72 CV
3,13% (apresentar
laudo
acreditado no INMETRO) com

pingente tipo chick.
Garrafa em material inox com

16

tampa
roscavel,
capacidade de 750

com
ml e

pintura e sik com uma cor só,
arte

a

ser fornecida

pela

WlWliiVIl

17

Camisas em malha de algodão
30.1
penteada,
modelo
raglan. Tamanho p,m,g, gg e
xg. Personalização: variação
conforme
solicitado
pela
secretaria.

Pintura

frente

e

costa poiicromia
18

Borrifador de álcool de bolsa

de lOOmi

Caderno pedagógico tamanho

19

A5 em capa dura com
capacidade de 100 folhas
sedo as quatro primeiras
coloridas com dados a serem

passados pela prefeitura e o
miolo em um único padrão

em uma cor só preto.
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Mochila Encoge em material

mescla sintético, tamanho (LA-E) 31x42x08 cm; Com zíper
reforçado; com frizo
na
e nas costas; com
divisória em tnt 34 cm; com
dois
bolsos
sobrepostos
frontalmente ao corpo, sendo
um no tamanho ( L-A-E-)

frente

31X30X05 cm

com

frizo

e

vivo reforçado e o outro
medindo ( L-A)31x22 cm;,
com estampa da logomarca

do município em sublimação;
20

duas alças de mão em fita
poüpropÜGno
26x03;du3S
alças de costas tamanho
36x08 com espuma pac 4 mm
e acabamento em cadarço,
reguladores de alças presos

215

UNIDADE

R$

83,51

R$

17.954,65

às
extremidades;
duas
fitas/cada rço
100%
põlipfõpilènô 3,0 cm largura ;
alça de ombro em fita 100%
polipropileno com regulador
de 1,4 m; a bolsa contem 03
cursores do tipo chique, e
acabamento

de

tnt

na

costura.

.

■Illlllllilill

21

Painel em Lona viníllca 380g,
com
impressão
digital,
medindo 2,00mxl,50m, com

01

UNIDADE

R$

500,00

R$

500,00

ni

l INTDAnF

Rt

cm nn

R<t:

on nn

01

UNIDADE

R$

870,00

R$

870,00

01

UNIDADE

R$

696,00

R$

696,00

01

UNIDADE

R$

500,00

R$

500,00

ilhós

Confecção de Banner, com
impressão
digital,
medindol.20m X 80cm, com
acabamento

em

bastões

de

madeira, ponteira de PVC e
cordões
23

Aluguel de estrutura metalon
galvanizado para suporte da
lona

24

25

Serviços de arte gráfica para
materiais da Jornada

Confecção Banner de Boas
Vindas com impressão digital,
medindo 2m x 1.50m, com
acabamento

em

bastões

de

madeira, e ponteira de PVC e
cordões.
^
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HViliSSiiiâPili111

ftLÍI^Í
Alimentação
(Café
da
manhã/Almoço/Lanche) - 215

26

■■

SiiiSiflili®

215

UNIDADE

R$

80,51

R$

17.309,65

02

DIAS

R$

250,00

R$

500,00

02

DIAS

R$

515,00

R$

1.030,00

02

DIAS

R$ 2.610,00

R$

5.220,00

pessoas

Aluguel do Espaço
Aluguel de pratos, talheres,

27

28

29

suqueiras, travessas.

Ornamentação p/ 2 dias de
evento

R$ 154.877,50

VALOR TOTAL

4.3. - O pagamento será realizado até o 10° dia subseqüente a prestação de serviço, de acordo
com a nota fiscal devidamente atestada por funcionário da Prefeitura de Chorrochó.

4.4. - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penaiidade.

4.5. - A CONTRATADA ficará sujeito à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do
valor da fatura, pelo não cumprimento da prestação dos serviços de que trata a Cláusula
Segunda deste Contrato, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor
correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.
4.6. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças,
para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

11.4. - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar à Secretaria de Finanças,
para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Prova de reguiaridade fiscai perante a Fazenda Nacionai, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por eias administrados nos termos do Art. 29, III da Lei

^Federal n". 8.666,''93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da ProcuradoraGeral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, emitida no
sítio da Receita Federal do Brasil - RFB;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, nos termos do Art. 29, III da Lei
Federal no. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede
do licitante;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da
Lei Federal n®. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da
licitante;

IV - Prova de reguiaridade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente
no sítio oficial da Caixa Econômica Federal - CAIXA;

V - Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de Io

de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal no. 8.666/93, que deverá ser emitida
exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabaiho - TST;
ivv.v.uf
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VI - Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. - Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 05 Sec. Municipal de Educação e Cultura
Projeto Atividade: 2404 Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesa: 3.3.90.33
Fonte: 01/04/19

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS

6.1. - A CONTRATADA ficará sujeita à muita correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento),
^do vaior total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor
da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar
do recebimento da notificação.

6.2. - A CONTRATADA ficará sujeito à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao
dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo
inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

6.3. - A multa a que se refere o item anterior será desconta dos pagamentos devidos pela
Prefeitura, da garantia contratual ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente
e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. - Se responsabiiizar peios prejuízos que possam ser acarretados à CONTRATANTE pelo não
cumprimento de quaiquer das disposições contratuais ora convencionadas.
7.2. - Arcar com toda e quaiquer despesa relativa à prestação dos serviços ora pactuado, dentre
elas, transportes, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
7.3. - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a
sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da prestação dos serviços, objeto deste
contrato.

7.4. - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em
decorrência da prestação dos serviços deste contrato.

7.5. - Responsabiiizar-se e assumir todos os ônus decorrentes da adoção de todas as medidas de

segurança, inclusive as que a FISCALIZAÇÃO juigar necessárias à preservação dos bens e
interesses próprios da CONTRATANTE e de terceiros em geral.
7.6. - Responsabilizar-se civii e penaimente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE OU a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da prestação dos serviços,
não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos.
7.7. - Permitir que a contratante, sempre que convier, fiscaiize os serviços, objeto deste
contrato.

7.8. - Prestar esclarecimentos à contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a

envoiva independente de soiicitação.
rawv
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7.9. - Emitir Nota Fiscal referente à prestação dos serviços, durante o mês de referência, para
fins de atestação e liquidação pela contratante.

7.10. - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à contratante, a ocorrência
de qualquer impedimento da prestação dos serviços.

7.11. - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão
de exclusiva responsabilidade da contratada, assim como, no caso de ajuizamento de
recidinações UabaliiisLas.

7.12. - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de
Chorrochó ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, na execução do objeto desta licitação independentemente de outras cominações

^contratuais ou legais a que estiver sujeita;
7.13. - Responsabiiizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
Contrato;

7.14. - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo
empregatício com o Município de Chorrochó;

7.15. - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
contratada às dependências da contratante.

8.2. - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas no item 4.1 deste
Editai.

8.3. - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

8.4. - Disponibilizar todos os recursos necessários ao correto levantamento das informações para
elaboração do projeto proposto;

8.5. - Disponibilizar servidor do quadro da Prefeitura Municipal que ficará como representante
para comunicação com a contratada, aiém da verificação e atesto do serviço contratado;

8.6. - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratada ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de

Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e
as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n®. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a
sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência

Praça Cel.Joio Sá, n». 665,Centro-CEP 48.660-000 Chorroehó-BA
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mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art.
87, da Lei supra referida.

9.2. - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato,
nem a responsabilidade do CONTRATADO por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a

terceiros, em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.
9.3. - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer
das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postai,
com prova de recebimento, e ainda;

Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou
indenização;
Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

B.l. Falência ou liquidação da CONTRATADA;
B.2. Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão
ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE;
B.3. Interrupção ou atraso na execução dos serviços contratados;
B.4. Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou financeira, ou, ainda, má fé do
CONTRATADA;

B.5. Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caudonar, ou
alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.

9.4. - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde
que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que
tornem impossível a execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - Além da cobrança de multa prevista no subitem 6.1, poderá, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sanções:

I - Advertência por escrito;
II - Multa de 0,01% sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na entrega, sem justa causa,
dos serviços;

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com
o Município de Chorrochó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUB CONTRATAÇÃO
11.1. - A contratada poderá, com anuência escrita da contratante, sub-contratar com terceiros, a
execução de serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou
definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe,
porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer
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cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional aos serviços efetivamente
executados.

12.2. - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em
todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
12.3. - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei no. 8.666/93 e, alterações
posteriores a Lei Complementar n®. 123/06, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a
DrODQSt3 dô D'"ÔCQC anmconfaHa. anJiranHn-co^ ainHa. nara nc raqnc nmiccnc nc nrinríninc noraic

de Direito.

12.4. - A contratada será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e
previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo
empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de
trabalho.

12.5. - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, da execução dos serviços que
■aH"!I l/H
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12.6. - À CONTRATADA poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da prestação dos serviços
dentro dos limites estabelecidos na Lei no. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. - As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado da Bahia, como competente
para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais
efeitos.

Chorrochó-BA, 16 de fevereiro de 2022.

Silaine Adriano do Nascimento Ramos

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTOS)
Ãmanda Bastos Pèrèirã Càrdòso
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

/

pf/ww no-f

CPF/MF nO: QÍ/y. ^J/y.
PREFEITURA MUNICIPAL OE CHORROCHÓ-CNPi: 13,915.665/0001-77

Praça Cel. Joio Sá,

êôS, Centro - CEP 48,660-000 Chorroehó-BA
Pone/Psxí (7S) 3477-2174

- MS
=10

00Ok.35
Diário Oílcial do

Quarta-feira

Chorrochó

16 de Fevereiro de 2022
4 - Ano - N° 1408

Muracmo

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE CONTRATO N°. 013/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.269.362/0001-43.
CONTRATADA: AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO ME (ASSESSORIA BASTOS),

CNPJ: 27.898.035/0001-46. Objeto: Contratação de empresa especializada na
organização, administração, coordenação e realização da Jornada Pedagógica 2022, para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação em sua rede de ensino.
Processo Administrativo/Licitatório n°. 011/2022 - Convite n°. 002/2022. Fundamento

Legal: Lei Federal n°. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial no. 9.412/20218 e alterações
e Lei Complementar n°. 123/06, alterada pelas Leis Complementares no. 128/2008 e
147/2014, Decreto n®. 8.538/2015. Valor Global do Contrato: R$ 154.877,50 (cento e
cinqüenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos). Data de
assinatura: 16/02/2022.
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