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CONTRATO N° 20412018 

DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 02212018-D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITAÇÃO N° 03512018 de 0810112018 

CONTRATO DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES QUE 
SEGUEM ENTRE SI, FAZEM: DE UM LADO O 
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, COMO 
CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO, COMO 
CONTRATADO A EMPRESA FORLAN ASSESSORIA 
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA-ME 

O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA Dos BREJINHOS - BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n 0 13798.90510001-09, com 
sede à Praça João Nery Santana, 197 - Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP 47530-000, neste ato 
representado pelo Exmo. Sr. Prefeito CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA portador do RG: 9.550.076-5 SSP-
SP e CPF:673.985.298-72, aqui denominado CONTRATANTE, e de outro lado o Empresa FORLAN ASSESSORIA 
EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob ti0  14.755.05910001-02, estabelecida na Av. JK, 267-A 1 
Piso Centro, na cidade de Ibotirama-Ba, representada por Pablo Forlan Oliveira Alves, brasileiro, casado, contador, 
residente na Rua São Sebastião, 190, Morada Real - lbotiarama-Ba, inscrito no CPF sob o número 792.010.325-87 
e RG 0943765226 SSP-BA, designado neste ato simplesmente CONTRATADO, tendo em vista o que consta no 
processo de Dispensa de Licitação n.° 02212018-D, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, com 
amparo no Art, 24, II da Lei n.° 8.666193, para execução dos serviços mediante as seguintes cláusulas e condições 
que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 	O presente Contrato tem por objeto a contratação dos serviços de digitalização de documentos, 
gerenciamento eletrônico e organização de documentos em rnldias e locação de software para consulta online de 
documentos em atendimento ao E-TCM desde o processo de captação das informações até a alimentação do 
referido sistema devendo ser prestado em tempo real com execução dos serviços na sede desta Prefeitura Municipal 
de Oliveira dos Brejinhos-Ba, com implantação e disponibilização de equipamentos (scanners, impressoras, 
computadores, etc..). 

CLAUSULA SEGUNDA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
2.1 O presente contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo dele 
decorrentes os seguintes direitos e obrigações: 

2.2 É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o ônus com encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
tributos e licenças concernentes à execução do serviço contratado, bem como indenizar todo e qualquer prejuízo 
material ou pessoal que possa advir direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes do exercido de sua atividade. 

2.3 A CONTRATADA se compromete a cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente quanto aos serviços 
contratados, acompanhando-os com zelo, diligência e honestidade, assegurando os interesses da CONTRATANTE, 
sujeitando-se às normas do Código de Ética Profissional do Contabilista. 
2.4 A CONTRATADA se responsabiliza por eventuais multas fiscais decorrentes de atrasos nos serviços, 
excetuando-se os ocasionados por força maiores ou caso fortuito. 

2.5 A CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE todos os dados relativos ao andamento dos serviços 
ora contratados, responsabilizando-se pelos documentos que estiverem sob sua guarda, respondendo pelo seu mau 
uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior. 

2.6 A CONTRATADA não responde por informações, declarações ou documentação inidõneas que lhe forem 
apresentadas pela CONTRATANTE. 
2.7 É dever da C NTRATADA oferecer à CONTRATANTE a cópia do presente instrumento, contendo todas as 
especiflcidad 	e tação de serviço contratada. 	 - 
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2.8 A CONTRATADA deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) pagamento(s) efetuado(s) pela 
CONTRATANTE. 
2.9 É obrigação da CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigida na Inexigibilidade. 

2,10 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela CONTRATANTE, nas mesmas condições e 
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços 
contratados e as supressões resultantes de acordo celebrado entre a contratante, de acordo com o inciso O, art. 65 
da Lei 8666/93. 

2.11 A CONTRATADA se obriga a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, em número 
suficiente, cabendo-flue total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os 
negócios jurídicos e que lhe atribua responsabilidades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível. 

2,12 A CONTRATADA arcará com as despesas de transporte e hospedagem de técnicos da contratada quando os 
mesmos tiverem de se deslocara serviço da CONTRATANTE. 

2.13 A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à realização do 
serviço, que será executado nas dependências da CONTRATANTE, e ainda fornecer os documentos necessários 
para seu desempenho. 

2.14 A CONTRATANTE se compromete a passar à CONTRATADA os documentos citados no Item anterior 
semanalmente, 

2.15 A CONTRATANTE se compromete a fornecer a CONTRATADOS dados, documentos e informações 
necessários ao desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a 
segunda acaso recebida intempestivamente. 

Parágrafo único - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento-  

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ViGÊNCIA: 

3.1 - O Município pagará à Contratada, pelos serviços descritos na cláusula primeira, o valor total correspondente a 
R$7,900,00 (sete mil e novecentos reais), pagando-se R$3.950,00 (tres mil e novecentos e cinquenta reais) 
mensais sucessivas, vencível até o dia 25 de cada mês. 

3.2 .. Como condição de pagamento a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal uma planilha 
discrirnmnando os valores dos insumos e da mão de obra e os respectivos percentuais, sendo o percentual de até 
40% (quarenta por cento) com insumos e até 60% (sessenta por cento) com mão-de-obra. Caso a NF não venha 
acompanhada da Planilha será considerado o percentual mencionado anteriormente. 

3.2.a. Juntamente com as Notas Fiscais de Prestação de Serviços deverão ser apresentadas Certidões de 
Regularidade junto ao FGTS, Fazenda FEDERAL, Fazenda ESTADUAL, Fazenda MUNICIPAL, Justiça do trabalho 
- CDNT, sob pena de retenção de pagamento até escoimada as irregularidades porventura apresentadas, sem 
nenhum ônus à CONTRATANTE. 

3.3 - Os serviços extraordinários executados pela CONTRATADA serão cobrados em separado, segundo valor 
especifico constante de orçamento previamente aprovado pela CONTRATANTE, englobando qualquer inovação da 
legislação relativamente no regime tributário, trabalhista ou previdenciário. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

4.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, eis que o prazo de execução do objeto deste instrumento será 
inferior a 01 (um) ano, de acordo com o artigo 28, § 1° da Lei n°9.069, de 29106/96. 

4.2 - Se o prazo de execução ultrapassar 01 (um) ano, os preços propostos poderão ser reajustados conforme 
preconiza o art.40, XI combinado com o art. 55, III da Lei n° 8.666193, utilizando para tanto o índice IPCA, 
possibilitando recomposição econômico-financeira por eventuais aumentos de preço no mercado. 
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - O presente Contrato terá prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, de acordo com a Lei Federal 8.666193 e alterações posteriores, firmando-se para tanto, aditivos ao 
pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em contrário com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias; 

CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária; 
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 
Atividade: 2023 - Manutenção da contabilidade 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39,00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

CLÁUSULA SETIMA - DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA. 

7.1 - Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá 
incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção 
monetária. 

7.1.1 - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocaticios. 

7.2 - No caso de não haver o cumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, a parte que não 
cumpriu deverá pagar uma multa de 10% do valor do contrato para a outra parte. 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1 - Poderão as partes, denunciar o presente contrato, sempre com aviso prévio de pelo menos 30 (trinta) dias 
através de oficio circunstanciando quanto aos fatos motivadores do feito, desde que ocorram as seguintes 
hipóteses; 
a) Por parte da CONTRATANTE: 

1 - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato além dos casos previsto especificamente em Lei, 
quando por fato comprovado, deixar a contratada de prestar os serviços estabelecidos na cláusula primeira. 

b) Por parte do Contratado: 

1 - A CONTRATANTE deixar de pagar regularmente os valores vencidos na cláusula terceira: 

2 - A CONTRATANTE deixar de cumprir as orientações de caráter técnico elaboradas pela contratado, voltadas, 
principalmente, para atender às exigências da Constituição e Legislação Vigentes. 

8.2 - O contrato poderá ser rescindido com base nos Art. 77 e 78 da Lei n ° . 8.666193 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

9.1 - A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei n° 8.666193 e 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA DECIMA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

10.1 - A CONTRATADA não pode transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de 
ocorrer a rescisão imediata, salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE. 

10.2 - A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, s6 poderá ser procedida 
através de temia aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, da Lei n.° 8.666193, conforme o 
caso. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIA — CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO. 

10.1— É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços contratados, salvo 
motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa 
aceitar quaisquer das situações acima, o que se formalizará por escrito. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 O CONTRATADO fica ciente que o CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Finanças, poderá 
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para os fins de aplicação 
das penalidades previstas no contrato. 

12.2 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos 
serviços deverão ser registradas pelo CONTRATANTE em documento próprio, produzindo, esses, registro de direito. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO 

13.1 0 presente contrato será afixado no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 20 dias, contados da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 .0 presente contrato será regido pela Lei 8,666193 e alterações seguintes, ficando eleito o FORO da Comarca 
de Oliveira dos Brejinhos (BA) para dirimir as questões jurídicas relativas ou resultantes do presente contrato, 
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.. 

E, Por assim haverem acordado, declaram ambas as partes contratantes, por si e seus sucessores a qualquer título, 
aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato e assinam o presente instrumento, 
em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram. 

Oliveira dos 

Secretária de Finanças 
EMERLY MACIEL LOBO 
FISCAL DO CONTRATO 
PELA CONTRATANTE 

10 de janeiro de 2018. 

DOS BREJINHOS 

C Z  
F 	SLEM ST O PÚBLICA L~DA-M~ 

Pablo Forlan Oliveira Alves/// 
CONTRATADO 

e tio;a{a(  
TESTEMUNHAS: 	g9  t55SP'6>~ 

1 — Nome:..........4 0. ~u~.66 ~~ 	......._ .............. 
.................................. 

RG 

2— Nome . ........ .  
RG:..G!.3'.2.X'..z.4' r.:...-.i..< ................. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA 
FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA- ME 

Pelo presente instrumento particular, 

1 FÁLOFORLAN OLIVEIRA ALVES, brasileiro, casado em Regime 

Pacíalde;nê contador, nascido em 14 de Outubro de 1981, na cidade de 

Bom JLs da Lapa - BA, portador da Cédula de Identidade PG N°09437652 

26 SSP/BA, a GPF (ME) N°792.010.325-87, residente e domiciliado a Rua São 

Sebastião N. 2  190, Bairro Morada Real, na cidade de Ibotirama - BA, CEP: 

47.520-000: 

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR, brasileiro, solteiro, contador, 

portador da Cédula de Identidade RG N° 943765498 SSP/B.A e CPF N° 

006.651.035-06, nascido em 08 de Abril de 1984, residente e domiciliado a Rua 

04 N. 2  83— 00, 09—Serrado Mimo - Barreiras - BA, CEP: 47.805-970. 

Únicos sécios da sociedade denominada de "FORLAN ASSESORIA EM 

GESTÃO PUBLICA LTDA - ME", sediada na Av. UK, N.° 257—A - 1 2  Piso - 

Centro - Ibotirama - BA,CEP: 47.520-000, com contrato social na JUCEB N° 

29203715319 em 13112/2011, respectivamente cadastrada no CNPJ N° 

14.755.05910001.02, resolvem de comum acordo promover a presente 

alteração no contrato social, ajustando suas cláusulas à lei N°10.406/2002. 

Cláusula Primeira: - A sociedade tem por objetivo de: Atividades de 

Contabilidade (CNAE 69.20-6101), Levantamento Patrimonial, apoio 

administrativo e de controle interno (CNAE 82.11-3100), Digitalizaçao de 

documentos ( 82.19.9/01), desenvolvimento de programas de computador e 

desenho de paginas para internet (62.01-5/00) e Aluguel de Maquinas e 

Equipamentos para escritório (CNAE 77.33-1100). 

Em razão dessa modificação o Objetivo Social passa a ser: 

Levantamento Patrimonial, apoio administrativo a de controle mb 

(CNAE 82.11-3100) 

Digitalização de documentos ( 82.19-9101) 

Desenvolvimento de programas de computador e desenho de pagir 

para internet (62.01-5100) 

Aluguel de Maquinas e Equipamentos para escritório (CNAE 77.33-

1/00). 
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Cláusula Segunda. O sócio MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR se 

retirada.soçiedde, cede e transfere 500 (quinhentas) quotas de capital social 

para p novo sócio MARCOS DE OLIVEIRA ALVES, brasileiro, casado em 

regirne.aarcaI de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade IRG N° 

0161214142 SSP/BA e CPF N°083.339.125-91, nascido em 30 de Maio de 

1955, residente e domiciliado a Rua Castro Alves S/N Amaralina — Bom 

Jesus da Lapa - BA, CEP: 47.600-970. 

Cláusula Terceira, O novo sócio, qualificado na cláusula anterior, declara sob 

penas legais, que não está impedido de exercer a administração de sociedade 

nem por decorrência da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses 

mencionadas no art. 1011, § 1 Odo Código Civil (Lei 10.406/2002). 

Cláusula Quarta, O sócio MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR, que se 

retira da sociedade, declara haver recibo de MARCOS DE OLIVEIRA ALVES, 

neste ato e em moeda corrente, a quantia de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), e 

declara, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a 

sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que titulo for, nem da 

cessionária, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação. 

Cláusula Quinta. O sócio MARCOS DE OLIVEIRA ALVES JUNIOR, que se 

retira da sociedade, fica eximido de toda o qualquer responsabilidade por 

quaisquer fatos ou atos praticados pela sociedade ASSESSORIA 

EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME" durante o período em que figurou como 

sócio de referência jurídica. Fica também eximido de todas e qualquer 

responsabilidade perante a sociedade da qual se retira, perante os sócios 

antigos ou atuais e perante terceiros por quaisquer fatos ou atos que tenha 

praticado no período em que integrou a sociedade. Ciente do art. 1.032 C/C 

2002. 

Cláusula Sexta, O sócio MARCOS DE OLIVEIRA ALVES, aqui admitido, na 

condição de cessionário da parte cedente do sócio MARCOS DE OLIVEIRA 

ALVES JUNIOR, a partir deste contrato assume todos os deveres e direitos 

sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a lazer tj 
- 
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parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados 

demais sócios, conforme disposto no contrato constitutivo da sociedade. 

Cláusula étIma . O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto 

na quanfldade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, 

sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser 

distribuído entre os sécios da seguinte forma: 

RABLO FORLAN OLIVEIRA ALVES 9.500 ÕiJ5YÃfl.500,O0T 

MARCOS DE OLIVEIRA ALVES 500 QUOTAS R$ 	500,00 

TOTAL 110.00OQUOTAS R$10.000,00 

Cláusula Oitava — Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que 

não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé publica ou a propriedade. (srI. 1.011, parágrafo 1°, CC12002) 

Cláusula Nona — À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato 

social, com seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA 

"FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA a  ME" 

CNPJ: 14.755.05910001-02 NIRE: 29203715319 

PABLO FORLAN OLIVEIRA ALVES, brasileiro, casado em Regime Parcial de Li 1 
Bens, contador, nascido em 14 de Outubro de 1981, na cidade de Bom Jesus 

da Lapa — BA, portador da Cédula de Identidade RG N°09437652 26 SSP/BA, 

e 0FF (MF) N°792.010.325-87, residente a domiciliado a Rua São Sebastião 

NY 190. Bairro Morada Real, na cidade de lbotirama — BA. CEP: 47.520-000: 

lí 
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MARCOS DE DE OLIVEIRA ALVES, brasileiro, casado em regime parcial de 

bens-, ernpresio, portador da Cédula de Identidade RG N° 01612141 42 

? CPFN°083.339.125-91, nascido em 30 de Maio de 1956, residente 

e domiciliado a Rua Castro Alves SÍN - Amaralina - Bom Jesus da Lapa - BA, 

CEP: 47.600-970. 

Unicos sócios da sociedade limitada, denominado de «FORLAN ASSESSORIA 

EM GESTÃO PUBLICA LTDA - ME", sediada na Av. JK, NO 267-A — 1 9  Piso—

Centro - Ibotírama - BA, CEP 47.520-000, com contrato social na IJUCEB N° 

29203715319 em 13/12/2011, respectivamente cadastrada no CNPJ N° 

14.755.05910001-02, do comum acordo e na melhor forma de direito, resolvem 

alterar e consolidar o seu contrato primitivo, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob denominação social de 

"FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - ME", com sede e 

foro na Av. JK, NO267-A - 1 9  Piso - Centro - Ibotirama - BA, CEP 47.520-000, 

(art. 997, III, CC/2002), 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao presente contrato social aplica supletivamente, 

no que couber, as disposições legais da Lei de Sociedade por Ações (Lei 

10.406/2002). 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 

fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela 

maioria representativa do capital social. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da sociedade é de R$ 10,000,00 (Dez mil 

Reais), dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um 

Real), cada uma, subscrito e integralizado, em moeda corrente do País: 

[cios 	 - Quotas 1  Valor 

PABLJËÕÃLAN OLIViTÃA ALVES 9.500,00 (95 

MARCOS DE OLIVEIRA 500 100,00 - 5 

TOTAIS 10.000 10.000,00 100 
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Contànuoç4o do Segjnaa M,.'.çao Contialual da o,np.,a ?ORLÃN A5St$QRIA EM GESTAO PUBLICA LTUA - 

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 

suasq1Lota.sr rns todos respondem solidariamente pela integração do capital 

soil (art. :1.50,:CCl2002) 

CLÁUSULA TERCEIRA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser 

cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a 

quem fica assegurado em igualdade de condições e preço direito de 

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a 

cessão delas, a alteração contratual pertinente. (cri. 1.056, 1.057, CC12002). 

CLÁUSULA QUARTA - O objetivo da sociedade: A sociedade tem por objetivo 

de: Levantamento Patrimonial, apoio administrativo e de controle interno 

(CNAE 82.11-3100), Digitalização de documentos ( 82.19-9101), 

Desenvolvimento de programas de computador e desenho de paginas para 

internet (62.01-5100) e Aluguel de Maquinas e Equipamentos para escritório 

(CNAE 77.33-1100). 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo 

indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade cabe ao sócio: PABLO 

FORLAN OLIVEIRA ALVES, com poderes e atribuições de em conjunto ou 

isoladamente, representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora 

dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, 

sendo autorizado o uso do nome empresaria', vedado, no entanto, em 

atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 

de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alinear bens 

imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997 parágrafo VI, 

1.013,1.015,1.064 CC/2002) 

CLÁUSULA SËTIFVIA - Ao término de cada exercício social, em 31 de 

Dezembro, os administradores prestarão cantas justificadas de 

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimon 

/_ 

eÃ WA  / 
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e do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios, na proporção de 

suas Quotas, ,  os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002) 

CLÃUSUtA OITAVA — Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 

social; s sécios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (os) 

quando for ocaso. (art. 1.071 e 1.072, Parágrafo 2°e art. 1.078 CC/2002). 

CLÁUSULA NONA — Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada 

mensal, a titulo de 'pró-labore", observadas as disposições regulamentares 

pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o 

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (a'rt. 1.028 e 1.031, 

CC/2002) 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Os administradores declaram, sob as 

penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 

sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 

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

suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrëncia, contra as 

relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, Parágrafo 1°, 

CC/2002) 



JUCES 
'1 
/ 

CntUuaçào a Segunda AIler.çlo ÇonuaauaI d ,mp,oa FQRLAt ASSESSO2A EM GE5TAO PUBLICA L TOA ME - 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da cidade de Barreiras. 

Estado da Bahia, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações 

euLtante21  dos alteração de contrato. 

E pôr 9starem justos e contratados assinam o presente instrumento em três 

vias de gdai teor e forma para que surta os efeitos legais na presença de duas 

testemunhas. 

Barreiras (BA), 15 de Dezembro de 2013 

- 

Pablo Forlan Oliveira Alves 	 M?rdopde Oliveira Alves Junior 

Marcos de Oliveira Alves 

Testemunhas: 

JC.' 1Ç 

Adilene Alves de Brito Lima 
	

Rogério de Brito Sampaio 

CPF - 387.681.865-68 
	

CP  - 012.537.385-64 

RG: 3.672.541 SSP/BA 
	

RG:i1783328 93 SSPIBA 



Certificado de Conclusão 

Certificamos que PABLO FORLAN OLIVEIRA ALVES participou da capacitação no processo 

eletrônico, rio dia 1710212016 com carga horária de 4 horas. 

Salvador, 17 de Fevereiro de 2016 

I:L~-Zí60 Á/- 
Adeifno Comes Guimarães 

	
Cons. PUnia Carneiro Filho 

	
Caris. Francisco de S. Andrade Netto 

Dir. Adjunto da Esc. de Contas 	Dir. Geral da Esc. de Contas 
	

Presidente 

tTCMBF4 

Confirmaç ão de autenticidade 
- 	 www.tcni.ba.gov .brlotcrn)ceítif'cado/l 041  

as TC ML 
a 	r-rt,t. nt 

Tribunal de Contas dos Municipios do Estada da Bahia 
Cr4PJ: 32.634.42010001-16 

www.tcrn.ba.gov.br  
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SERVIÇO AUTÔNOMO QE ÁGUA E ESGOTO 

Autarquia Municipal Criada pela Lei n ° 293 de 12 de Dezembro de 1966 
CP4PJ. 14.918.155/0001.16 - Paratinga - Bahia 

CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

CERTIFICO, para os devidos hns, que a empresa PORLAN ASSESSORIA EM GESTÁO 

pú JJLICA LTDA-M E. pessoa jurídica de djreitu privado. iieriIa in C NPJ 

14.755.059/0001-02,sediad'a na Avenida JN, a° 267-A, SALA DI. Centro - Ibodramu-BA, 

representada pelo seu sócio administrador o Sr. Pabio Forbin Oliveira Alves, CPF: 

792.010.325-87, prestou serviços de cligitalização de documentos (laudas), pertencentes ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Paratinga. com  o fornecimento de equipamentos. 

soRwares e pessoal para operação. apoio e envio dos arquivos ao e-TCM, no exercício de 2016. 

conforme contrato de prestação de serviços n° 005/2016 assinado por este SERVIÇO 

AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PAI-tATINUA. 

CERTIFICO, ainda, que os serviços contratados foram prestados com o máximo rigor tcnieo 

e institucional, tendo atendido todos os requerimentos deste Poder com brevidade e preste/a. 

reconhecemos o melhor aproveitamento da referida prestação de serviços com relação a demais 

empresas ou õrgãos que poderiam nos oFerecer o referidos scr'Hços. L para tanto tirmo a 

presente para que produza os seus juridicos e Legais eleitos. 

Lavrei a Certidão que não contém emendas, nem rasuras. 

Paratinga - 13a. 26'de IX-zembro de 2016 

- 	 --- 	 - 

Joüo Rod rigues Ct/rin li a n 

 

lia  Neto 
CPF: 356.84.o85-S3 

Diretor do SAAE 

Rua Florlano Peixoto, n 1 177, Centro, Paratinga - Bahia. CEP: 47.500.000, tei: (71) 664- 103 

s1Icptt;i'hohIflail.Cfll1 



M.  
ESTADO DÁ BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBO TIRA MA 

CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

CERTIFICQ, para os devidos fins, que a empresa FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 14755.059/0001-02, sediado 

no Avenida JK. n0  267 - 10 Piso)  Bairro Centro - Ibotiromo/BA, presto serviços de 

DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (Laudas), neste exercício de 2016, conforme contrato 

n° 173/2016 de prestação de serviços assinado por este MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA. 

CERTIFICO, ainda, que os serviços contratados estão sendc prestados com o máximo 

rigor técnico e institucionaL tendo atendido todos os requerimentos deste Poder com 

brevidade e presteza, reconhecemos o melhor aproveitamento da referido prestação de 

serviços com retoção a demais empresas ou órgãos que poderiam nos oferecer os 

referidos serviços. E para tanto firmo a presente para que produza os seus juridicos e 

legais efeitos. 

Lavrei a Certidão que não contém emendas, nem rasuras. 

Ibatirama, 25 de Outubro de 2016 

Prefeitura Municipal de Ibotirama 
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro 

(77) 3698-1512 
www.lbotirama.ba.io.org.br  
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I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME 
CNPJ: 14.755.05910001-02 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto á 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 á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçães sociais previstas 

nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n 2  8.212 !  de 24 de julho de 1991 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1751, de 0211012014. 
Emitida às 13:26:59 do dia 2311112017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 2210512018. 
Código de controle da certidão: 58C16F1FB.140B.2E0C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

'Til 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dosarts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180100242 

WÂo SOci, 

FORLÂN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 

!NRIÇC ESTAJAL 

14.755.05910001-02 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendãnci,as de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistència de débitos, inclusive os inscritos na Divida 

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 0810112018, conforme Portaria n 0 91 5199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRÍAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://w'wwsetaz.ba.gov.br 

Válida çon, a apresentação coniunta do cartão ongnai de inscrçio no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receia Federal do Mmistáro da Fazenda 

Páiva de 1 	 RalccrtidaoNegauva.rpl 



Prefeitura Municipal de ibotirama 
Praça Ives de oliveira, 78 

Centx Ibotirama . BA 	CEP : 47520-000 

CNPJ: 13.798.152/0001-23 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÈBITOS 
Número: 00031212017.E 

Nome/Razão Social: FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA-ME 

Nome Fantasia: 	FORLAN ASSESSORIA PUBLICA 

Inscrição Municipal: 30614384 	 CPFICNPJ: 14.75505910001-02 

Endereço: 	 AV JK, 267 A CASA 

CENTRO Ibotirama - BA 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A 

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO, 

Observação: 

Esta certidão foi emitida em 
	14/11/2017 
	

com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 1210212018 

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: 4600003051050000002557090000312201711146 

tI 	I tItMIIllIllIH IIIIli llll9fflIllllfl 	IllIIh 
Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: 
https:/libotirama.saatri.com.br , Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

impresso em 14(11(2317 ás 09:0708 
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE 

Inscrição: 	1475505910001-02 

Razão Social: FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA 

Nome Fantasia :FORLAN ASSESSORIA PUBLICA 

Endereço: 	RUA ARTUR ALVIM 190 QO F LT 26/ SAO FRANCISCO / BOT1RAMA / 
BA / 47520-000 

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

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

Validade: 23112/2017 a 21/01/2018 

Certificação Número; 2017122305312662646686 

Informação obtida em 03/0112018, às 10:33:43. 

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

Nome: FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 14,755.059/0001-02 
Certidão n ° : 138897297/2017 
Expedição: 20/1012017, às 17:18:03 
Validade: 17/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 	(MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n °  14.755.059/0001-02, 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 iulho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agendas 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 condenacória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenoiá:los, a honorár:os, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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SEXTA FEIRA • 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANOXIINQR74 

jl. 4kf'w íf  rW 	ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA, DOS SREJINHOS 	tt flLh4UD$ 

CÕM15$Z0 PERMANENTE DE UTAÇOES 

RESUMO DADISPENSA.DEUCITAÇÀO Na02212028'D I010212018 
PROCESSO 	ADMINISTRATIVO 	N9 03512019 0810 

RESUMO DO CONTRATO 119 20412018 

A, Prefeltur* Municipçl de CYNv*a dos Brejmnhos,aftavt. dü 

DE 	 FINANÇAS em 

procedida pelo Gestor Municipal pela emissão da DISPENSA DE LICITAÇÃO. S 

dos. .sMç 	de dIgftaizeç'o.dú 

oaw'ro 

CONTRATADO: 	 GESTÃO PÚBLCA•LTDÃ-ME 
CrJpjfcpF:• 

VALOR: 
	 le'ecentos reais), papndo s$ R$3 sooø imes tnH e nevetentos e cinquenta reels) 

iojô1/zp8 
Osessenak4fada asstnatura* contrato. 

PUNDAMENTIÇÃO.LEGAL; 
ASSINATURA-  
Carlos 	Augusto 	Ribeiro 

Artigo. 	Z4,11, 

Oliveira dos BrejInhosBa, 

Porteis PREFEITO 

4''de Llcitae.s n, 8,66193; 

10 de janeiro dê 2018 

ATESTADO. DE PUBLIÓAÇÂO 

AWsro que o presente~ exkato de DISPENSA DE iJCÍTAÇAO,• foi 
PUftLJCADO no Quadro de AvLw dia PrefeRúra Mw*lpaI de 
Cheka dos Bre;ntws Ba. 

Em, lSdejaneirade2ÔlR 

Deodato Alcflntara Pilho 

Pretdente d CPL-Decretu 18112017 

Praça .João Nery Santana, 197, Centro, OIIvra dos •BreJ 1rios.-8A CÉP 17530-000 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos ELetrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao silo https:l/portaLdeassinaturascom.br:443 o utilize o código 4F61-9EB3-E376--A0913. 


