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DISPENSA DB. LICITAÇÃO Nº 041/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO M\UNICIPAL DE SAÚDE

LOCA!ÇÃO DE TOLDOS
PARA USO NO COMB4TE A DISCEMINAÇÃO DO COVID 19

COl'tJTRATADA
MIRIAN ALVES\ DOS SANTOS EIRELI

_ATA
14 DE M\AIO DE 2021
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MUNiC~JO
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PREFEITURA MU1/ICIPAL DE MACURURÉ
~1~1i~T~~~Ap1:FE!TO

DECRETO N' 1$, DE 05 DE JANEIRO DE 2021
NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (
PREGOEIRO E DA
OUTRAS
PRO\/!OtNCIAS.

'-__/

LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACURURÉ,
ESTADO DA BAHIA, no uso das alribuições de seu cargo e com fundamenlo na Lei Orgânica
Municipal ena Lei Federal n' 8.666 de 19~3.
DECRETA:

Ar!, 1' · Rca nomeada a Comissão de Licilaçâo do Municlpio de Macururé , compos!a pelos
membros abaixo relacionados:
1
1- Rifa de Cássla Gulmar~es Pereira Nasjimento (Presiden/e)
li - Maria José Xa•Aer (Secrelária)
Ili -José Carlos Rodrigues da Cruz (Memlró)
, IV-Cleilton Raimundo dos Santos (apolo)
V-Alex Sandro Almeida de Moura (apoio)

.

§ 1' - Exeroerâ a Presidência da Comissão a servidora Rita de Cássia Guimarães Pereira
Nascimento que, por eventual impedimentt, será subs\iluida pela servidora Mana José Xavier.
§ 2' - Flca designado como Secretário da pomissão o servidor José Carlos Rodrigues da Cruz,
que, por evenlual Impedimento, será subsl1\uldo pelo servidor C!eillon Raimundo dos Santos.

'-__/

§ 3' • Os membros da comissão perma~enle de licitação deverão ser convocados para os
certames lic!latórtos pelo seu presidente, sempre em número rnlnimo de três membros,
atendendo ao disposto na legís!açào vigent~, podendo o Poder Executivo, sempre que entender
necessárto, medlanle Decreto, nomear cl'missões Especiais de Ucilaç~o. que tenham como
objettvo otimizar os serviços.

Art. 4° • Fica nomeado a Pregoeira da Pifeitura Municipal de Macururé, sendo ela: Rifa de
Cássla Guimarães Pereira Nascimento
Art. 5º • Os membros da comissão perma~enle de !icllação, nomeada no art. 111 do presente

decrelo, poderão aluar !ambérn nos proces;os licilal6rios - modalidade pregão resenc!al como
equipe de apolo.
Parágrafo único• Aauloridade compelente/poderá nomear no Processo LicitalMo, para equipe
de apoio, outras pessoas que exerçam cargqs cpmpa!lveis com oobjeto llcílado.

Art. 4°. Este Oecralo enlra em vigor na dala[de sua publicação.
?faça MunJópal, Cenlro. Cep: 4B650·000. Macururé-18A
CNPJ: 14.217.343.0Q01/17, Te[eíone: {75} 32e4.21i$2, e-ma!I: gab!nele@macuMe.ba.gov.br

+------ - - CERTIFICAÇÃO DIGITAL:\ 1ZRDKCLGYJ3EEHXFCPBPAW
Esta edição encontra0 se no site oficial deste ente.
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PREFBTURA MUNICIPAL DE MACURURÉ ,

ESTADO DA BAHIA \
GABINETE DO PREFE!fO·

Art, 5'. Ficam revogadas as disposições em oor~árlo.
GABINETE DO PREFE!TO MUNICIPAL, MACIRURÊ • BA, 05 de Janeiro de 2021.
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Leanctro Bergue1c,omes da Cruz
Pre/elto

Praça Munfc!p'1, Ceneo, Oep: 48651V,OO, Ma<UflJJé -a~
CNPJ: l4.217,:l4J,000l/17, Telelone: (75) 3284-2162, 1Hllfü1; gao!nele@maouruie.ba.go,,lJr
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Esta edição encontra-se no stte oficial deste ente.

MIRIAN ALVES DOS SANTOS EIRELI
1

CNPJ: 40.169.900/0001-81
1
•
Av. Antônio Carlos, sn, Centro, Macururé/Bahia, Cep. 48650-000
. e-majl:_mirianalvell8@4utlook.com, Tel. (75)99716-5092.
.
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COT ACAO DE PRECO
Pará: PREFEITURA MUNCIPAL DE MAdURURÉ
Validade: 60 dias

Cotação de préçôs com à finalidade de ·1ocação de toldo medindo 4 ní x 4 ln para atender
1
solicitação de demanda da Prefeitura Muni "ipa1 ae Macurure, t:iania.
ITEM

. 0.1

QTDE

DESCRIÇÃO

. Locação de Toldo 4 m x 4 m

PRE_ÇO
UNITARIO
IR$)

04

80.00

Macururé, 02 de maio de 2021

~~\u~dfu
an :,t>.lves dos Sa
CPF:1046.168.765-84

VALOR TOTAL
(R$)

320,00

~

GUR.Ha?ME
PO ACORDEON

EMPRESA
GUILH~RME DO ACORDEON E ENTRETENIMENTO
MACURURÉ-BAI,. AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES N: 139,
CEP: 48650-000
Tl:LEFONE: 75 99943-5354/99810-7074

COT AÇ~O DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Macururé
Data: 02 de maio de 2021

À Empresa
GUILHERME ANTÔNIO ALMEIDA SOUZ
CNPJ: 30.638.594/0001-95

AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃqS, N9 139 CENTRO,
MACURURÉ-BA.

Objeto: Locação de Estrutura
ITEM

01

VALOR UNIT.

DIESCRIMINA_ç_ÃO

Locação de: 04 toldos

4x 4

\5 ),),)j_J::i,l)nm 9, i : \ 0 ~

R$100,00

VALOR TOTAL

R$ 400,00

P.,lm,~ ;_o\ o\._, oo;___,15,0..,

GUILHERME ANTÔNIIO DE ALMEIDA SOUZA
CPF: 033 816.455-36

'JE9J~ª'ªº8
COTAÇÃO CjE PREÇO

PARA: Prefeitura Municipal de Macururé
Validade: 60 dias
Cotação de preços para eventual contrataç~o de empresa visando aos serviços de
locação de toldos 4x4 para atender as necessida~es da Prefeitura Municipal de M~_cururé BA.

QTOE.

DESCRIÇAO

ITEM
~i

Locação de Toldos 4x4

1

'i

,

01
__

:

_

j 04

1

j

R$100,00

TOTAL

i

f

R$400,00
R$ 400,00

1

--·- ····-------------------1-------------'--------'

1

1

VALOR
TOTAL

PREÇO
UNITÁRIO

CHORROCHÓ-BA. 01 DE MAIO DE 2020.
I

MESSIAS

uv1q'id,J~J_~}

stluZA GOMES E!REU ·

··'c_~_Pi-1: 15_J1!,;~18/QQ01-73
.,' ·,- . ·: ·?t .\::;_::> :J:: .

·.. -)êpji>Jtl15.3"41.S1âtooo1.f3,/'
i\1$Allllll~llES!.llllA~·!llllJ·i:
lsti!i· "11.r1,,,_111
do 1.!rwlf '
~~~'.~lililllo_
.
.-.
.

MESSIAS UV!O FONSECA IJE SOUZA GOME&

CNPJ: 15.347!518/0001-73

iW/.. DAS TEHDAS\N", ·utc.\M.I CEP:48.t~ to!SlRi10 ~SPPJ¾OO
~~
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COMSSÇº ~.~.RÉ
SO]ICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

À Comissão Permanente de Licitações

Vimos pela presente, solicitar 04 (q~atro) toldos para eventuais necessidades da
Secretaria de Saúde e para uso na vacintção no combate a disseminação do Covid 19 neste
município, conforme Art; 24 inciso IV d1j- Lei Federal de 8.666/93 e Medida Provisória nº
1.047 de 03 de maio de 2021 e Decreto 1'.:unicipal nº 058 de 30 de março de 2021 para o
processo de Dispensa de Licitação con orme especificações apresentadas em anexo.

1

Dada a gravidade da situarão em que se encontra a grande maioria dos
países, mais especificadamente o "B~asil", o "Estado da Bahia" o Município de
Macururé, emitiu o Decreto n.º 058/2921,, decretando "Situação de Emergência de
Saúde Pública" neste Município, yigorando enquanto perdurar o estado de
emergência pel~ Coronavírus (Co~id-19)
.

.

.

_

1

Assim sendo, a Administração Municipal de Macurure zelando pelos bons
préstimos de seus serviços essenciais, bem como pela necessidade de se estabelecer
um plano de resposta para formar estratégia de acompanhamento e suporte dos casos
suspeitos e/ou confirmados, procurai da maneira mais breve possível garantir a
aquisição destes toldos, de forma a contornar, de modo emergencial, os serviços
prestados pela Secretaria Municipal fl e Saúde, afim de evitar a disseminação da
doença.
Encaminhamos também le antamento de custos realizado entre empresas
1 agilizar no processo administrativo, bem
conceituadas e atuantes na região, 11ara
como a documentação da empresa que lbfertou o menor e mais vantajoso preço.
1

Ademais, encaminhe-se para a Procuradoria Jurídica para emissão de
parecer acerca da possibilidade, legalidhde e conveniência administrativa.
Macururé/Ba, 14 de maio de 2021.
Atenciosamente,

.
~~cke<ll'h-

Larissf Gomes da Cruz
Secretária de Saúde
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PROCESSO ADMINJSTRATIVO Nº 068/2021

Macururé, 14 de maio de 2021.

Da Secretaria Municipal de Saúde
Para Seção de Contabilidade e Controle

1

rçamentário

Assunto: Informação sobre dotação orça:mentária
Prezado Senhor

Venho por meio de esta solicitar a vosla senhoria, no sentido de nos informar se há
previsão orçamentária para custear a locação de 04 (quatro) toldos destinado para
eventuais necessidades da Secretaria de , aúde e para uso na vacinação no combate a
disseminação do Covid 19 neste municípib,
conforme Art. 24 inciso IV da Lei Federal de
1
8.666/93 e Medida Provisória nº 1.047 de q3 de maio de 2021 e Decreto Municipal nº 058 de
30 de março de 2021 e conforme cotaçõeslem anexo.
O valor é de R$ 29.440,00 (vinte e nove µ:iil quatrocentos e quarenta reais)
Atenciosamente,

t~~!n.(¼D.
Larissa Go~es da Cruz
Secretária de Saúde

1
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Macururé, 14 de maio de 2021.
Da Seção de Contabilidade
Para Secretaria de Saúde
Assunto: Resposta ao Processo Administrativo

riº 068/2021

Senhora Secretária,
Em resposta à solicitação formulada por vossa senhoria a respeito da existência de dotação
orçamentária para custear locação de toldos, déstinado ao enfretamento emergencial da saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19), por intbrmédio da Secretaria de Saúde, na conformidade do
1
Decreto nº 058/2021, para Secretaria de Saúd[ no valor de R$ 29.440,00, tenho a informa-lhe que
existe dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades dolFundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 -Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 2

j

Unidade Orçamentária: 3.01 .01 - Fundo Murn cipal de Saúde
Ação: 2.101 - Enfrentamento da Emergência COVID19
I
Elemento: 33.90.39 - Outros Serviços de Tenceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 14
1

Atenciosamente
'

'

i1
l·=i!

o N. Cardoso
. de Contabilidade

.,,.,---
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COMUNIC~CÃOINTERL~A
'

À Procuradoria Jurídica do Município.

Vimos através desta, formular consulta acerca da1 viabilidade de elaborarmos o Processo de Dispensa de
Licitação, solicitado pela Exma. Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, que objetiva
a locação de 04 (quatro) toldos no período de 03i(três) meses, destinado ao enfretamento emergencial da
saúde pública decorrente do coronavírus (COVItj-19), fundamentado nas disposições contidas no Art. 24
inciso IV da Lei Federal de 8.666/93 e Medida Provisória nº 1.047 de 03 de maio de 2021 e
Decreto Municipal nº 058 de 30 de março d~ 2021 - Situação de Emergência de Saúde Pública.

Macururé/Ba, 14 de maio de 2021.

9caro .1.
1

-~

Rita de Cás!M ~~e~imento
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAC!URURE/BA.
-

1

-

INTERESSADO: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO.
PROCESSO ADMINIST~ATIVO NºI 068/2021
DISPENSA DE LICITAÇAO Nº: 041/2021
ASSUNTO: LOCAÇÃO DE TbLDOS PARA USO NO COMBATE
DESCIMINAÇÃO DO COVID NO! MUNICÍPIO DE MACURURÉ/BA.

A

Relatório:

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica, na forma do art. 38, VI e parágrafo
único da Lei 8666/93, a presente disdensa de licitação, que visa o serviços de
locaç~o de toldos para utilização n1s barreiras neste município.
Fundamentação:

.J

Sabe-se que o Parecer Jurídi co em Processos Licitatórios cumpre a
1
função de análise à legalidade do procedimento, bem como os
1
pressupostos formais da contra1ação, ou seja, avaliar a compatibilidade
dos atos administrativos produzjdos no processo de contratação pública
com o sistema jurídico vigerte. Desta forma, a conveniência da
realização de determinada contratação fica a cargo do Gestor
Público, ordenador das despesdls.
A Constituição da Repúblicb, em seu artigo 37, XXI, prevê a
obrigatoriedade de licitação \para as contratações realizadas pela
Administração Pública:
XXI - ressalvados os casos especificados na
legislaç~o, as obras, serviços, compras e alienações
serão cfntratados mediante processo de licitação
pública lque assegure igualdade de condições a
concorrentes, com cláusulas que
todos
estabeleiçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei. o q\ual somente permitirá as exigências de
qualifica\ção técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

e

A Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a chamada "Lei das Licitações",
foi publicada com o objetivo\ de regulamentar o citado dispositivo
Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macurLre.ba.gov.br
1
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A obrigatoriedade da realiz~ção do procedimento licitatório é um
corolário do princípio conf1itucional da isonomia, previsto na
Constituição Federal de 1988 (<!lrt. 5º, 1), pelo qual, todos devem receber
tratamento igual pelo Estado.! Evita-se, desse modo que os parceiros
sejam escolhidos por critérios de amizade pessoal e outros interesses que
não o da consecução da finali 1dade pública. Assim, o objeto imediato e
próprio da licitação é evitar a ocorrência do arbítrio e do favoritismo.
Segundo o constitucionalist
Alexandre de Morais, "a licitação
representa, portanto, a opor unidade de atendimento ao interesse
público, pelos particulares, nu a situação de igualdade".
Sempre que haja possibilida<l:le de concorrência, sem prejuízo ao
interesse público, deverá havir licitação. A contratação direta, sem
realização do prévio certdme licitatório, somente é admitida
excepcionalmente, nas hipóte~es trazidas na própria lei. Tais situações,
contudo, configuram-se em exfeções à regra geral. A licitação é regra;
a contratação direta, exceção\
Sendo assim, o legislador Cpnstituinte admitiu a possibilidade de
existirem casos em que a licifação poderá deixar de ser realizada,
autorizando a Administração Publica a celebrar, de forma discricionário,
contratações diretas sem a con\cretização de certame licitatório.
A dispensa de licitação é ump dessas modalidades de contratação
direta. O artigo 24, da Lei 8.666/93 elenco os possíveis casos de
dispensa. Tendo em vista o valpr da contratação, o responsável pelas
Licitações, Compras e Contratos sugere que a aquisição se dê por
dispensa de licitação, com fulc~Iº no art. 24, inciso li, da Lei 8.666/93.
Art. 24.

!

dispensável a licitação:

li - para outros serviços e compras de valor até 10%
(dez pol cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso li do artigo anterior e para alienações, nos
casos prfvistos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas\ de um mesmo serviço, compra ou
aliena?9º de maior vulto que possa ser realizada de
uma so ~ez:

A licitação dispensada ensina Hely Lopes Meirelles, "é aquela que a
própria lei declarou-a como tal'. José Santos Carvalho Filho acrescenta
Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururé - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macule.ba.gov.br
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que esta se caracteriza pela 9ircunstância de que, em tese, poderia o
procedimento ser realizado, T,ªs que, pela particularidade do caso,
decidiu o legislador não torná-Ir obrigatório.
Cabe aqui certa discricionariedade do agente administrativo, já que a
licitação não é proibida. Entr,tanto, este deve levar em conta que a
realização do certame deve também ser vantajosa para a
Administração e respeitar o pri1cípio da economicidade.
A Lei nº 8.666/93, ao instituir ªf normas para licitações e contratos da
Administração Pública, autori ou a dispensa de licitação em várias
hipóteses, ainda que possível à competição. São circunstâncias
peculiares que aconselham I a contratação direta, desde que
preenchidos os requisitos pr vistos em lei.Nesse caso, portanto, o
legislador entendeu que, em\ função do pequeno valor financeiro
envolvido, não se justificaria a rEpalização de um procedimento licitatório
pela Administração.

7

7

Depreende-se, pois, que, ness1 hipótese, em razão do pequeno valor
envolvido, a legislação autorizai que se reduzam as formalidades prévias
às contratações pela Administração Pública. Diante de todo o exposto,
o dispositivo legal citado exce9ciona a regra de exigência de licitação
para serviços de até 10% do limite previsto na alínea "a", do inciso li do
artigo 23 da Lei 8.666/93, des6e que se refiram a parcelas de uma
mesma compra de maior vulto ~ue possa ser realizada de uma só vez.
No mais, o processo administr~tivo está formalmente em ordem: há
requisição com descrição dos ferviços a serem prestados, cotação de
preços, bem como dotação orç:amentária prevista.
Por fim, a minuta do termo de bontrato também está formalmente em
ordem. Este é o parecer s.m.j.
Macururé-BA, 14 de Maio de 20'.l l .

lJ

LUIZ AL~RTO MENEZES FILHO

oks,sA so.212

Praça Municipal, Centro, Cep: 48650-000, Macururê - BA
Telefone: (75) 3284-2162 / e-mail: gabinete@macute.ba.gov.br
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TERMO DE DESPACHO, RATIFICAÇÃO E J\-IOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº. 068/2021
Dispensa nº. 041/2021

Versa este procedimento de Dispensa de Licitaçãcj para Contratação de Pessoa Jurídica: empresa MIRIAN
ALVES DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 40.169.900/0001-81, para se1-viços de locação de 04 (quatro)
toldos destinado ao enfrentamento emergencial dk saúde pública decorrente do coronavírus (COVID -19)
por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde d~ste município.

FUNDAMENTO LEGAL
O caso enquadra-se na bipótese de dispensa de licitação capitulada no Art. 24 inciso IV da Lei Federal de
8.666/93 e Medida Provisória nº 1.047 de 03 de IJlhlo de 2021 e Decreto Municipal nº 058 de 30 de março
de 2021.

DO VALOR
O valor estimado é de R$ 29.440,00 (vinte e novd mil quatrocentos e quarenta reais) sendo pago conforme
solicitação após a protocolização da Nota Fiscal/Fltura.

Homologo e Adjudico, nos termos do art. 24, da 4'i 8.666/93.

Macururé, 14 de maio de 2021.
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CONTRATO ADMINISTRATl~O
DE PRESTAÇAO DE SERVIÇos:N~J66/2021I
1
CON'fiRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
CELEf3RAM_ ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACURURE, ESTADO DA BAHIA - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDIE E A EMPRESA MIRIAN ALVES DOS SANTOS
EIREL!I, SEGUNDO AS CLÁUSULAS ABAIXO:
1

.

Pelo presente contrato de prestação de serviços, O MUNICIPIO DE MACURURE- BA,
Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ 14.217.343/0001-17, com
sede na Praça Municipal, s/n, Centro, :1acururé- Bahia, aqui representado pelo Prefeito do
Município, Leandro Bergue Gomes da1 Cruz , portador do RG nº 988867117- SSP-BA e
CPF nº 036.832.075-82, residente na Rua do Campo nº 97- Centro - Macururé - Bahia,
'
.
denominado CONTRATANTE e o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, situado ã Rua do
'
Campo, s/n inscrito no CNPJ nº 12.360.866/0001-92
representado pela Secretãría de
Saúde Larissa Gomes da Cruz, portadota
, do CPF nº 069.956.454-99 e RG nº 11.127.98013 SSP-BA também denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa MIRIAN
ALVES DOS SANTOS EIRELI, inscrítaino CNPJ nº 40.169.900/0001-81, situada à Av.
Antônio Carlos Magalhães, s/n - Cerytro - Macururé - BA,
doravante denominada
CONTRATADA, têm justo e contratado ojseguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

1.1. O objeto do presente contrato por parte da CONTRATADA são os serviços de locação de
04 (quatro) toldos para eventuais ne~essidades da Secretaria de Saúde e para uso na
vacinação no combate a disseminação do\ Covid 19 neste município, conforme Art. 24 inciso IV
da Lei Federal de 8.666/93 e Medida P1ovisória nº 1.047 de 03 de maio de 2021 e Decreto
Municipal nº 058 de 30 de março de 2021.
.

1

CLAUSULA SEGUNDA - Do Regime de E1xecução
2.1. (O regime de execução do objeto orajpactuado serã de empreitada global.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Preço
3.1. Pela execução dos serviços or4 pactuados, a CONTRATANTE pagará ao (a)
CONTRATADO (A) através de depósito néj- conta corrente do (a) Contratado (a) do(a) qual seja
titular, o valor global estimado de R$ 29.440,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta
reais), sendo a locação por diária no valdr por unidade de R$ 80,00 (oitenta reais).

CLÁUSULA QUARTA - Das Condições dl Pagamento
'
4.1. O CONTRATANTE pagará à (ao) CONTRATADA
(O) o valor em parcelas mensal, 1ª de
R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos refs) e demais parcelas serão quitadas conforme

solicitação por diãría, logo após a execu ão completa dos serviços, mediante apresentação de
nota fiscal atestada pelo setor competente .
1
1
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4.2. Nenhum pagamento isentará a ( d) CONTRATADA (O) das responsabilidades contratuais
ou legais, nem implicará na aceitação dffinitiva de serviços executados, total ou parcialmente.

CLÁUSULA QUINTA - Dos critérios de\ reajustamento e atualização monetária.
5.1. Os preços contratados poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea
"d", do inciso II, do artigo 65 da Lei ~ederal nº 8.666/93, mediante solicitação da empresa
vencedora e ou contratada ao representante legal do órgão contratante, desde que
acompanhada da documentação que cor prove a efetiva procedência do pedido.
CLAUSULA SEXTA - Da vigência, praz o de início, de conclusão e entrega.
1
6.1. O presente contrato terá vigência até 31 de julho de 2021.
.
.
1
.
d
CLAUSULA SETIMA - Do crédito pelo qual correra a espesa
7 .1. As despesas decorrentes do presehte contrato correrão à conta de dotação própria, no
Orçamento vigente da CONTRATANTE, 1a saber:

Unidade Orçamentária: 3.01.01\- Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.036 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Class. Econômica: 33.90.39 -oiiutros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 2
Unidade Orçamentária: 3.01.0 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2.101 - Enfrentamento d Emergência - COVIDl 9
Elemento: 33.90.39 - Outros S~rviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 14

ClÁUSULA OITAVA- Das garantias.
8.1 '. A critério da administração, não houre solicitação de garantia neste contrato.

CLAUSULA NONA- Dos direitos e das responsabilidades/obrigações das partes.
9.1. As partes têm direito e a responsabilidade de manter, durante todo o período de vigência
do contrato o equilíbrio econômico financbiro da época da contratação.
1

l

9.2. A Contratante tem o direito de alterL unilateralmente o presente contrato com vistas ao
atendimento do interesse público.
9.3. A Contratante tem a obrigação e comunicar oficialmente à contratada qualquer
' de 48 horas.
modificação no contrato, com antecedência
9.4. As partes tem a obrigação de realiz!\ termo aditivo motivado por qualquer alteração no
contrato.
9.5. As partes tem a obrigação de com nicar oficialmente, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, a intenção de rescindir este ciontrato, a qual se dará por meio de termo rescisório
assinada por ambas as partes.
2
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CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades cabíveis e das multas.
1
10.1. Ao particular contratado, se inadiiplente, serão aplicadas as penalidades contidas no
art. 87 da Lei 8666/93.
10.2. Ao Poder Público .Contratante, será imputado o pagamento de multa á razão de 1% (hum
por cento) ao mês e juros de 12% (d ze por cento) ao ano, ambos calculados pro rata
temporis, se realizar fora do prazo estarelecido na Cláusula Terceira deste Instrumento, os
pagamentos pactuados.
.
10.3. A (O) CONTRATADA (O) está suj ita a cumprir este contrato de forma legal e integral,
ficando a mesma na obrigação de pagar riulta de 25% (vinte e cinco) por cento do valor deste
contrato como indenização no caso de I inadimplência de qualquer cláusula deste contrato,
exceto ao que se refere o item 9.5 deste.
10.4. O pagamento de valores referentes! a multa será efetuada imediatamente, ou facultada a
Administração efetuar o respectivo descolp.tO nas faturas a serem pagas a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das obrigações da contratada.
11.1. Sem prejuízo de outros encargos! decorrentes da Lei, constituem obrigações da (do)
CONTRATADA (O), na execução dos serviços objeto deste contrato:
11.2. Executar os serviços contratadoj dentro das têcnicas adequadas às Leis vigentes,
cumprindo integralmente os cuidados qJlanto a prevenção de acidentes de trabalho.
11.3. Atender a todas as despesas deco rentes de assistência médica do seu pessoal, seguro
contra acidentes no trabalho e demais e1gências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social,
bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou
municipal, vigentes.

l

11.4. Acatar e facilitar a ação da fisc , ização por parte da Secretaria de Administração,
cumprindo as exigências da mesma.
11.5. Dirigir e superv1s10nar os trabalh'os, ficando responsável, perante o CONTRATANTE,
pela exatidão dos serviços e pela corret~ observância das especificações têcnicas e demais
normas aplicáveis.
11.6. Reconhecer os direitos da Administjração no caso de Rescisão Administrativa prevista no
artigo 77 da Lei Federal 8.666/93.
11.7. Manter durante toda execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habílit,ção e qualificação exigidas na contratação.
11.8. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de drplicatas.
11.9. Cobrir todas as despesas com matefial de apoio e equipamentos necessários à plena
execução dos serviços.
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11.10. Arcar com as despesas de alimjmtação, hospedagem e transporte de seu pessoal,
quando for o caso.
11.11. Aceitar os acréscimos ou supre$sões constantes do parágrafo 1º, artigo 65 da Lei
Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos casos de rescisão.
' de rescindir o presente contrato unilateralmente,
12.1. A CONTRATANTE se reserva o direito
1
antes do prazo previsto, por inadimplemer to contratual ou para atender ao interesse público,
tudo nos termos da legislação em vigor.
12.2. O presente Acordo poderá igualmente ser rescindido por mútuo consentimento das
partes, sem interpelação judicial, desde ~ue haja pré-aviso, por escrito, no prazo mínimo de
30 (trinta) dias.
1
12.3. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, mediante caracterização
formal do(s) seu(s) motivo(s), conforme estabelecido(s) nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
12.4. O término do contrato fora da suai previsão, será formalizado através de celebração do
termo de encerramento, e que as partes CONTRATANTES darão mútua, plena, geral e
irrevogável quitação de todos os direitos el obrigações contratuais, salvo os que, por disposição
de ~ei ou dest~ instrumento, vigorarem alrm da data do seu encerramento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Da vinculação.
13.1. O presente Contrato é oriundo dl dispensa de licitação emergencial nº 041/2021
conforme Art. 24 inciso IV da Lei Federa] de 8.666/93 e Medida Provisória nº 1.047 de 03 de
maio de 2021 e Decreto Municipal nº 058 de 30 de março de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Llegislação aplicável à Execução do Contrato e
Especialmente aos Casos Omissos.
14.1. O presente Contrato é regido pela Lei nº 8666 /93 e modificações posteriores. Nos casos
e situações omissas neste termo, aplica-ise o que, para o caso específico, estabelecerem as
legislações estaduais e federais, seguindcp-se o que para a hipótese determinarem a melhor
doutrina e jurisprudência.
1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Dispf.sições Gerais.
15.1. O (A) CONTRATADO (A) colocará a ôisposição da CONTRATANTE, ás suas custas, seus
empregados, equipamentos e material ne~essário de modo a proporcionar uma boa execução
dos serviços;
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15.2. A (O)
CONTRATADA
(O) injiplementará
as sugestões e determinações da
CONTRATANTE , sempre com objetivo d~ melhor atender ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro.
16.01. Para dirimir as dúvidas decorrenfes da execução deste contrato, os Contratantes, o
foro da CONTRATANTE, como o único corpetente para tanto.

E, por estarem justos e contratados, as~inam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
iguais teor e forma, na presença de du~s testemunhas, para que se produzam, seus efeitos
jurídicos e legais.
Macururé, 14 de maio de 2021.
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Fundo Municipal de Saúde
CONTRATANTE

PrefeituratÍii/;ici;al de Macururé!
CONTRATANTE

Mirian Alves c!los Santos Eireli
'
CON(I'RATADA

Testemunhas: ~ ' 3 · ~•,vvy-.-L,
CPF 545'• 16 }li. Y!S' -Ili
1
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CPF%

Diár~o Oficial do

MUNICIPIO
1

Prefeitura ~unicipal de Macururé
1

Quinta-feirai" 27 de Maio de 2021 • Ano • Nº 1756
Esta edifãQ encontra-se no site ofíclal deste ente.

Prefeitura Municipal de
Macur~ré publica:
1

•
•

Extrato de Dispensas e Contratos Dispensa Emergencial Nº 041/2021
Contrato Nº 166/2021. (MirianlAlves Dos Santos Eireli.)
Extrato de Dispensas e Contratos Dispensa Nº 042/2021 Contrato Nº
175/2021. (Bartolomeu Máximq De Souza.)
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Imprensa Oficial

Lei c,cJgo que todo gostor publique seus

atos no seu veículo oficial para que a

a publicic~1de le,§11
lcvuda u st.rio

gcstào seja rrmi.s transparento.
A Imprensa, Oficial <:umpte esse papel.

l

Gestor - Leandro Bergue GJmes da Cruz / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Pça. Municipal s/n
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EXTRATO DE DISPENSAS E CbNTRATOS
A Prefeitura Municipal de Macururé torna [I úblico o extrato das seguintes dispensas e contratos:
Dispensa Emergencial nº 041 /2021
'
Contrato nº 166/2021
Objeto: Serviços de locação de 04 (quat o)toldos para eventuais necessidades da Secretaria
1
de Saúde e para uso na vacinação no combate a disseminação do Covid 19 neste município,
conforme Art. 24 inciso IV da Lei Federal de 8.666/93 e Medida Provisória nº 1.047 de 03 de
maio de 2021 e Decreto Municipal nº 058 de 30 de março de 2021.
Contratada: MIRIAN ALVES DOS SANTOS EIRELI
Valor global estimado:R$ 29.440,00 (vintele nove mil, quatrocentos e quarenta reais)

Dispensanº 042/2021
Contrato nº 175/2021
Objeto: Locação de imóvel, destinado e~clusivamente para instalações e funcionamento da
Casa de Apoio para pacientes do munici~io, localizado à Rua Professor Olavo Balbino, nº 316
LC 1350 - Bairro Santo Antoni~ - Juazeir1 - BA
Contratado: BARTOLOMEU MAXIMO DE SOUZA
1
Valor global:R$ 10.800,00 (dez mil e oitoclj)ntos reais)

1
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Esta edição ericontra-se no site oficial deste ente.
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Coflsulta Regularidade do Empregador

'11/05'.~021

1

Voljar
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Imprimir

1

·.CAIXA

.'.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade!
do FGTS-CRF

Inscrição:
40.169.900;0001-a11
Razão Social:MJRIAN ALVES DOS fANTOS EIREL!
Endereço:
AV ANTONIO CARLO$ MAGALHAES SN

/CENTRO/ MACURURE / BA /

48650-000

A Caixa Econômica Federal, nol 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 enl:ontra-se em situação regular perante o
I
Fundo de Garantia do Tempo d Serv1co - FGTS.
O presente Cert1f1cado não lserv1rá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes ? contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações cor o FGTS.
Validade:11/04/2021 a 08/0812021
Certificação Número: 20210r 106412945549452
Informação obtida em ll/05/2r1 08:57: 19
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação ~e autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https;/fconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadtjr.jsf
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FAZENDA PÚBLICA MJNICIPAL

Data Impressão: 14/05/2021

•GATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000011312021
1

Emissão: 14/05/2021
1

alidade: 12/08/2021

1

MIRIAN ALVES DOS SANTOS EIRE I

CGA: 000.000.242/001-42
CNPJ: 40.169.900/0001-81
CNAE: 47.44-0/99
AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃ S, S/N

*******
CENTRO
48650-000 · MACURURÉ, BA

EM CUMPRIMENTO AO DESp ACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA
NESTE ÓRGÃO E, RESSALVf\DO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DE INSCREVER E COBRAR l)IVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS,
CERTIFICO, PARA OS DEVl~OS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS
REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE
A INEXISTÊNCIA DE DÉBITqS RELATIVOS À (NSCRIÇÃO ACIM~, E PARA
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAIDA ESTA CERTIDAO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

ESTA CERTIDÃO TERÁ VALiDADE · 90 (NOVENTA) DIAS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Certidão emitida diretamente no setor. A assinatura do servidor perfeitamente identificado substitui qualquer outro tipo de valid@ãts.sor. ADRIANO GONCALVES DE SOUZA

li li Ili Ili lIli lllllllllllllllllllll llllllll lllll lllllllllllllll Ili lIli
LOCAL:002202 l 00000 l l 300000 l 42297
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Emissão:

GOVERNO DO ESTADO DA BAHI}

11/05/2021 08:48
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Certidão Negativa de Débitos Tributários
1;'1

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 1!14 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
·
TributáriQ do Estado da Bahia)

Certirão N': 20211932127
RAZÃO SOCIAL

MIRIAN ALVES DOS SANTOS EIRELI
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

40.169.900/0001-81

174.570.776

Fica certificado que não constam, até a pres€nte data, p€:ndências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tribµtos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos 8uanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Esta90, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos quelvierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/05/2021, conforme Portaria nº 918/~9. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUME~TO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNl;:T, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta df cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenla Nacional
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELAlllVOS ~os TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
l'lA UNIAO
Nome: MIRIAN ALVES DOS SANTOS EIRE
CNPJ: 40.169.900/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idéntificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relati~as a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a i~scrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGIFI N).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso d.e ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminis,tração 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. r1 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ..

A aceitação desta certidão está condicionadp à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.plfn,gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Fjortaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:09:39 do dia 24/12/2020 <hora é data de Brasília>.
Válida até 22/06/2021,
. Código de controle da certidão: CC5E.9686.027D.A378
Qualquer rasura ou emenda invalidará este ddcumento,
1
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PObER JUDICIÁRIO
JUS1IÇA DO T.'.'1'BALHO

CERTIDÃO NEGATI~A DE DEBITOS TRABALHISTAS
CNPJ: 40.169.900/0001-81
Certidão nº: 34624156/2020
Expedição: 24/12/2020, às 16':10:31
1
Validade: 21/06/2021 - 180
ento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

(J

Certifica-se que o CNPJ so o nº 40.169.900/0001-81, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedore Trabalhistas.
Certidão emitida com base nol art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pelaíei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativ nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto e 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e
atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consult ado não figura na última versão da base
1
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST.1 Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, la Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidã? condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal
Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.ljus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Dev~dores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaç~o das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JuTJiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabaliilistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos

previdenc~ários,

a

honorários,

a

custas,

a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fir 1mados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de co!nciliação Prévia.

Dúv.i.do.s
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- •A--':"
....
·,

,..

i·_.,'

..>--

'

.,

1
ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESfr
A INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LI ITADA
MIRIAN ALVK DOS SANTOS EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Qonstitutivo:
MIRIAN ALVES DOS SANTOS, nacioralidade BRASILEIRA, nascida em 15/09/1987,
DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 0/16.168.765-84, CARTEIRA DE JDENTIDADE nº
1450824153, órgão expedidor SECRETARIIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e
domiciliado(a) no(a) RUA JOSE AMANCIO FJLHO, SN, CENTRO, ABARE, BA, CEP
48680000, BRASIL.
1
Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico,
Empresa Individual de Responsabilidade Lir1itada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
.

1

DO ENQUADRAMENTO

L

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob
penas da lei, que se enquadra na condição de
'
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESAJIAL, DA SEDE E DAS FILlAIS
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gil
sob o nome empresarial MTRIAN ALVES DOS
1
SANTOS EIRELI e nome fantasia IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCOES.
CLÁUSULA TERCEIRA. A . empresal terá sede: A VENJDA
MAGALHÃES, SN , CENTRO, MACUR,E, BA, CEP 48.650-000.

ANTÔNIO

CARLOS

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato conslitutivo.
1

-

· DO OBJETO E DA DURAÇAO

.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá porlobjeto(s):
COMERCIO VAREJISTA DE MA TERIA!~ DE CONSTRlJCAO, COMERCIO VAREJISTA
DE ELETRODOMESTTCOS E EQUIPAMENTOS DE AUDTO E VIDEO.
CODIFICAÇÃO DAS tTIVIDADES ECONÔMICAS
4744-0/99 - comércio varejista de materiais çe construção em geral.
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESr,TNDTVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LI ITADA
MIRIAN ALVE DOS SANTOS EIRELI
753-9/00 - comércio varejista especializad,b de eletrodomésticos e
vídeo.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e
seu prazo de duração é indeterminado.
1
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DO ICAPIT AL

CLAUSULA SETIMA. A empresa tem o capital de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, neste atb, em moeda corrente nacional, de responsabilidade
do titular.
1
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade Ido titular é re~trita ao valor do capital integralizado.
.

DA AD,INISTRAÇAO

CLAUSULA NONA. A administração df empresa caberá ISOLADAMENTE a MIRTAN
ALVES DOS SANTOS com os poderes e ªlibuições 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 emprc~arial.
.

1

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de lada exercício da empresa, em 31 de dezembro,
proceder-se-á a elaboração do inventário, ao balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular, os lucros ou 1erdas apurados.
DO FALECIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falebendo ou interditado o titular, a empresa continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessore~. Não sendo possível ou inexistindo 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 espbcialmente levantado.
-

1

DA DECLARAÇAQ DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) IAdministrador(es) declara(m), sob as penas da lei,
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A TO CONSTITUTIVO DA EMPRESj\ INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
Llt!ITADA
MIRIAN ALVE~ DOS SANTOS EIRELI
que não está(ão) impedido(s) de exercer(em)la administração da empresa, por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargo{ públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
1
nacional, contra normas de defesa da conco]ência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O tit lar da empresa declara, sob as penas da lei, que não
participa de outra empresa da mesma mtdalidade, estando desimpedido para constituir a
presente EIRELI.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eltto o foro de MACURURE BA para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações result1ntes deste ato constitutivo

~%~ 11 de dezembro de 2020.
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