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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRA TAQAO

lT6il
Sincretaria: Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento: Selor de Contratos

Nome do Requisitante: Edison Fnncisco Rocha Junior

Cargo/Fungao: Ge itor de Contratos da Secretaria Municipal da Fazenda 9(1825-0445

( )
Tesouio

Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio etc.): ( X ) Tesouro ( ) Outro:( ) Convfemo e
CoiivSni

o

:: __

___
•___0 fLtil

Renova$So Contratual por mais '2 mesas do Coritrato n° 203/2019

li——Hmmmm
Valor.

Unitario
OetalhamentoItem Quantidade Valor Total

Renovagao do aonlr.; ro 203/::019 firrrado entre esta munigipalidade e Extremus
Conectivicade e SoVigos L l"DA, coin a ilnalidade de garantir a seguranga da

infornagSo implements :ao. administragao de redes e banco de dados

l2(doze)
meses

01 R$ 144.000.00R$ 12.000.00

TOTAL: R$ 144.000,00

A Secretaria Municipal da Fazenda dc Municlpio die Lauro de Freitas, 6rg3o mtegrante Ca Administragao Direta do Poder Exeeutivo Municipal,
apresenta jjstificaliva para a renovag lo do Ccntrato n° 203/2019, celebrado antre esta municipalidade e Extremus Conectividade e Servigos

I. "DA. empresa especializada err segueings da mfoimagao, implenentagao, administragao de redes e banco de dados. Garantindo a utilizagao do
servigo ate a data estabelecida no coni ate, por razees administrativas, consoante e pactuado pelts partes, solicitamos a renovagao do contrato

retornando as condigOes origins mente r stabelecida-s. para manutengao dos servigos da Administragao Publics, com fundamento na Lei £.666/93,
artigo 57, inciso II

MMHEgJ&lZ
Solicitante

... .

v

I Secretario(a)

ado apbs observada a Legislagac 1‘ublica e os procedimentcs instituidos pela UR

De acordo com a solicitapao. autorizamos a
autuagao deste processo e o seu

{•ncammhamento a CoordenagSo de Contratos
para providencias e tramites procedinentais

I LUIZ ANTONIO DE SOUZA

le Santanaleor Ni
v<5*V. rdeoaflor roI

fat. 61
___

Assiri itura c/ IdenUficaySo_MAT. Secreterio(a)/

Lauro de Freitas/Ba, 25 / SETEMBRO / 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

JUSTIFICATIVE,

A Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de Laura de Freitas, orgao integrante da Administragao Direta do
Poder Executivo Municipal, apresenta justificativa para a renovagao do Contrato n° 203/2019, referente a contratagao
de empresa especializada em seguranga da informagao (nivel logico), implementagao, administragao de redes/suporte
e gerenciamento de banco de dados, tomada de prego n° 002/2019 celebrado com a empresa Extremus Conectividade
e Servigos LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 05.989.936/0001-00.

Em razao da necessidade de ser de natureza continuada, tem-se que os servigos contratados sao de natureza

essencial ao perfeito de$ envolvimento das atividades desta Secre;aria. isto porque os servigos de seguranga da

informagao, admini:;trag§c de redes e banco de dados sao vitais para o plsno funcionamento e a seguranga dos dados

e arquivos digitais deste municipio, justifica-se realizar a renovagao contratual, com termino previsto em 04/10/2021 e

de valor global total R$ 144.00,00 (cento e quarenta e quatro mil reals) e mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Durante a vigencia do comrato os servigos foram prestados satisfatoriamerite.

Manifesto da contratada:
A empresa ora coni -atada ja manifestou interesse em renovar o contrato nos termos apresentados.

Isto exposto, solicitamos a elaboragao do Termo Aditivo.

Assim, submeto autorizar ipresente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o

Secretario Municipal da Fazenda.

Laura de Freitas, 25 de setembra de 2020.

(ffioyA't £ BA
Ediscin Francisco Rocha Junior /

Mat: 49109-0

Gestor de Contratos Sec. Fj.:erda

Autorizo o prosseguimento

do feito nos termos acima.

igor Nilu de oaritaiu.
Coordenador Executive
Mat.

Luiz Antonio de Souza

Secretario Municipal da Fazenda

t>51
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Solicitagao Aditivagao Contrato 203/2019
E3 Criar email

ygor@extremus.com.br
Y

Caixa de entrada
Para:

Hoje ' 2 •

Rascunhos (21)

Visualizar 2 anexos
Prezados, bom dia.Enviados

Spam
Em anexo solicitagao de aditivagao do contrato 203/2019.

Seguimos a disposigao.Lixeira

Saudagoes,

Com os melhores cumprimentos,

Ygor Bittencourt -

ECSA- EC Council Certified Security Analyst
CHFI - EC Council Computer Hacking Forensic Investigator

EXIN - Cloud Computing
EXIN -ISFS ISO/IEC 27002

EXIN-ITSM ISO/IEC 20000

EXIN - Certified Integrator Secure Cloud Services

Novell CLA - SUSE Linux Enterprise
Novell DCTS- Data Center Technical Specialist
LPIC-3 Core

LPIC-3 Specialty Mixed Environment

LPIC-3 Specialty Security

LPI ID: LPI000154119

www.extremusconectividades.com.br
+55 71 3011-6099 - Salvador - Bahia - BR

2 anexos Ah

Aditivo pmlf 2020.p Certidao_Municipa

l.pdf
132 KB

df
116KB

BPDF PDF

WO 6%usado
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DOTS PROTECTION SVSTEMS

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria da Fazenda

Salvador 25 de Setembro de 2020

Assunto: Solicitagao de Aditivagao do Contrato 203/2019

A empresa EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIQOS LTDA - ME, CNPJ:

05.989.936/0001-00, sediada Rua Conselheiro Dantas, No 57, Ed. Paraguassu, Sala 212,

Comercio, Salvador, Bahia. CEP: 40.015-070, vem atraves desta, solicitar a aditivagao do

contrato n° 203/2019, da Tomada de Pregos 002/2019, processo administrative 23121/2018,

por mais 12 meses, cujo objeto e: Contratagao de empresa especializada na prestagao

de servigos de seguranga da informagao(Nivel Idgico) e administragao com suporte a

rede de computadores, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas/BA, conforme planilha eprojeto bAsico constantes no edital.

D

Diretor de Desenvolvimei c.

Ygor Bittencoi n.

www.extremus.com.br
CNPJ: 05.989.936/0001-00

online&extremusconectividades.com.br_ KA}»>-R}KYS
pvmware

05
Parceiro Oficial: LIMUX/V?v JL
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Q PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASv»
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(Cootoerifidof Exeÿvoy
TOMADA DE PREgOS-N° 002/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO - N° 23121/201:$

irno

CONTRATO N° 203/2019

O MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurldica de direito publico intemo, com sede e fora

na Prapa Joao Tiago dos Santos - S/N - Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, inscrita no CNFJ/MF sob o N°

13.927.819/0001-40, neste ato representado pelo Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho, doravante

denominada CONTRATANTE, e a empresa EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIQOS l-TDA inscrita

no CNPJ/MF, sob o N° 05.989.936/0001-00, sediada na Avenida Luiz Tarquinio Pontes, 2729, Cond. Centro

Comercial Atlantico Norte, Sala 201, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, neste ato re resertado na forma

dos seus estatutos sociais, doravante denominada CONTRATADA, perante as testenunhas abaixo

firmadas, celebram o presente Contrato, mediante as CIPusulas e condipSes a seguirenuncisdas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente Contrato, resultante da Tomada de Precos - N° 002/2019, nos termos, do Processo

Administrative - N° 23121/2018. tem por objeto Contratapao de Empresa Especia izada na PrestapPo

de Servipos de Seguranpa da lnformap2o (Nivel L6gico) e Administrapao com Muporle a Redes de

Computadores para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA.

Conforme Planilha e Projeto Basico anexo neste Edital. Requisitado pels Secretaria Municipal da

Fazenda.

1.2. O presente Contrato poderP sofrer acrPscimos ou supressPes em conformidade ccm o Artigo 65, da Lei

N° 8.666/93, sendo que as supressPes poderPo exceder este percentual, caso haja acordo entre as partes,

conforme preconiza o § 2° do referido Artigo.

1.3. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital de Tormida de Prepos - N°

002/2019, seus Anexos e a Proposta de Prepos da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS E DA ENTREGA:

1.1. O prazo para contratapPo sera de 12 (doze) meses contados da assinatura do ccntrato, prorrogPveis

de acordo com o art 57, II da Lei 8666/93, conforme a necessidade da contratante.

1.2. O pagamento serP mensal em 12 (doze)parcelas iguais.

CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EMPRE.ITADA E REMUNERAQAO:

3.1. O objeto do presente Contrato serP executado sob regime de empreitada Dor prspo global, conforme

previsto na Planilha OrpamentPria apresentada peia CONTRATADA, em sua Proposta cte Prepos.

ob

-few*®OAPHA



p PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PRECOS-N° 002/2(119

PROCESSO ADMINISTRATEO -N° 23121/2018

3.2. Os servigos serao pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente execute)das e liberadas

previamente pela CONTRATANTE, atrav6s da medigao de Servigos Executados.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO RECURSOS:

4.1. Valor total para execugao do objeto deste Contrato 6 estimado em R$144.000,00 - ( Cento e quarenta

e quatro mil reais).

4.2. As despesas para pagamento deste Contrato correrao por conta dos recuisos consignados no

orgamento Municipal para o presente exercicio, conforme rubrica:

02.0700.2025.339040.00.

CLAUSULA QUINTA- FORMAS E CONDIQOES DE PAGAMENTO:

5.1. O pagamento sera mensal em 12 (doze) parcelas iguais.

5.2. A proponente devera apresentar junto a Secretaria Municipal da Fazenda, come condigSo para

recebimentos dos pagamentos devidos, os seguintes documentos:

a) CertidSes Negativas de D§bitos do INSS;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

c) Certidao Negativa de Tributos Municipais.

CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL E RETENQAO:

6.1. Para Garantia do fiel e exato cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, a CONTRATADA tera

que prestar garantia nos termos do § 1° do Art. 56 da Lei N° 8.666/93, no percentual de 5..0 % (cinco por

cento) do valor deste Contrato;

6.2. A Caug§o em Dinheiro sera atualizada mcnetariamente. CaugSo em Tltulos da DVida Publica, Seguro

Garantia ou Fianga Bancaria, nSo renderao juros ou correg§o moneteria, ressalvado os direitos inerentes

aos prOprios Titulos depositados.

6.3. A CONTRATANTE podera descontar do valor da Garantia Contratual a importancia que a qualquer

titulo Ihe for devida pela CONTRATADA;

6.4. A Caugao de Garantia de fiel cumprimento das obrigag&es contratuais sera devolvida a CONTRATADA

apos a lavratura do Termo de Encerramento das obrigagbes pactuadas. /T
/

l)Cip,o
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PRE£OS-N° 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO- N°23121/2018

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7.1. A EMPRESA durante a vigfencia do respect vo contrato, compromete-se a:

7.1.1. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagfies por ela

assumidas, todas as condig6es de habilitagPo e qualificagSo exigidas na iicitacao,

7.1.2. Responsabilizar-se por todos os 6nus referentes aos servigos objeto deste projeto b£sico;

7.1.3. Garantir absolute sigilo sobre todos os processos, informagPes e quahquer outros dados

disponibilizados pela PMLF, em fung§o das peculiaridades dos servigos a serem prestados;

7.1.4. Indicar urn profissional para atuar como preposto da EMPRESA para tratar das questftes relativas £

execugSo dos servigos e ao faturamento;

7.1.5. Disponibilizar de urn tecnico para suporte flsico local, quando nouver necessidade:

7.1.6. Exigir dos seus empregados, quando em servigo nas dependences da PMLF, o uso obrigaterio de

crachÿs de identificagSo;

7.1.7. Fornecer os equipamentos de acordo com as configuragdes tecnicas determinadas pela PMLF neste

projeto b£sico,

7.1.8. Fornecer os suprimentos de acordo com as caracterlsticas determinadas pela PMLF;

7.1.9. Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pea PMLF, no prazo

estabelecido;

7.1.10. Remover, ap6s a instalagfio dos equipamentos, qualquer reslduo oriundo dessa atividade;

7.1.11, Disponibilizar os equipamentos sempre providos de consumiveis, pegas e acessdrios e em

condigdes de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender £s demandas estimadas constantes

no projeto basico;

7.1.12. Obedecer rigorosamente as normas e procedimentos de seguranga implementados no ambiente da

PMLF.

7.1.13. Emitir relaterio sintetico mensal das atividades realizadas.

&
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADABE PREgOS-N° 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO-N°23121/201:1

CLAUSULA OITAVA -OBRIGAQOES DA CONTRATANTE:

8.1. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a EMPRESA a ser contratada, ern conformidade

com o contrato, no prazo estabelecido, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas por cada

localidade.

8.2. Fornecer e colocar a disposigao da EMPRESA a ser contratada, todos os elementos e iriformagSes que

se fizerem necessSrios a prestagSo dos servigos, conforme especificado neste projeto hasico.

8.3. Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA a ser contratada sobre quaisquer irregularidades

observadas.

8.4. Acompanhar e fiscalizar a execugSo do contrato por meio de um servidor, especialmeÿnte designado,

que anotara em registro pr6prio, todas as ocorrfencias relacionadas ao contrato.

8.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela EMPRESA a ser contratada, de

acordo com os termos de sua proposta corrercial, do contrato e do edital da licitagfio.

8.6. Permitir o livre acesso dos empregados da EMPRESA a ser contratada, as dependSncias da PMLF, no

que tange a execugao dos servigos.

8.7. Prestar as informagoes e os esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato, que venham a ser

solicitados pela EMPRESA a ser contratada.

8.8. Promover, caso necessario, auditoria tecnica e operacional do ambiente e recursos utilizados pela

EMPRESA a ser contratada, por meio de pessoal prpprio ou equipe de terceiros.

8.9. Conferir toda documentagao gerada e apresentada durante a execug§o dos servigos, efetuando o seu

ateste quando estiver em conformidade com os padrfies de informagao e qualidade exigidos no contrato.

8.10. Fornecer a Secretaria Municipal Fazenda necessaria (local flsico, pontos eiatricos e pontos de acesso

a rede, senhas de seguranga da rede) para instalagao do sistema.

CLAUSULA DECIMA -SANQdES ADMINISTFtATIVAS:

9.1. Pela inexecugao total ou parcial do contrato a Administragao podera, garantida a pr6via defesa, aplicar

a contratada, observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sancoes:

(Aa) advertencia;

b) multa;

"EES**ÿ»*»



SPiS

JR PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREgOS-N° 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO ~ N° 23121/20111

c) suspensao tempor3ria de participapao em licitapao e impedimenta de contratar com a Administrapio, por

prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

d) declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publics enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punipSo ou ate que seja promovida a reabilitapSo perante a prbpria autoridade

que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a AdmiristrapSo pelos

prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanpao aplicada com base ra alinea anterior.

9.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, atem da perda desta responded o

contratado pela sua diferenpa, que sera descontada dos pagamentos eventualnente devidos pela

Administrapao ou cobrada judicialmente.

9.3. 0 valor das multas podera ser descontado da nota fiscal ou do ctedito existente ns PMLF em relapao 3

contratada. Caso o valor da multa seja superior ao ctedito existente, a diferenpa sera cobrada na forma da

lei.

9.4. As multas e outras sanpOes aplicadas s6 ooderSo ser relevadas, motivadamente e por convenience

administrativa, mediante ato da Administrapao, cevidamente justificado.

9.5. As sanpoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cablveis.

CLAUSULA DECIMA - DAS MULTAS

10.1. Ocorrendo atraso injustificado na execupSo do objeto contratual, sem prejufzo da utilizapSo pela

CONTRATANTE da faculdade prevista na Cteusula Ddcima Terceira deste Contrato e dispc«to no §1° do

Artigo 86, da Lei Federal N° 8.666/93, a CONTRATADA aplicare 3 CONTRATADA as seguintes multas:

10.1.1. 0,1% (zero virgula um por cento) scbre o valor do presente Contrato, por dia c e atraso, em ate 30

(trinta) dias, em relapSo ao inicio e/ou termino de quaisquer das atividades constantes da AutorizapSo dos

Servipos determinados pela CONTRATADA; e

10.1.2. 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valondo'presente Contrato, por dia de atraso, acima de

30(trinta) dias, em relap3o ao inicio e/ou ternino de quaisquer das atividades constants;, da Autorizapao dos

Servipos determinado pela CONTRATADA;

10.2. Pela inexecupao total ou parcial da Autorizapao de Servipos, poderao ser aplcadas as seguintes

multas.

Lauro
I i'y



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

TOMADA DE PREgOS-N° 002/2019
PROCESSO ADMINISTRA7TVO -N°23121/2013

10.2.1. 3% (tr§s por cento), sem prejufzo co disposto nos sub-itens 10.1.1. e 10.1.2, sobre o valor total ou

parcial da obrigag§o n§o cumprida; ou

10.2.2. A multa correspondente a diferenga de prego decorrente de nova LicitagSo para o mesmo fim.

10.3. Aplicadas £s multas, a CONTRATANTE as descontara no primeiro pagamento que fizer a

CONTRATADA logo ap6s sua imposigSo, respondendo igualmente a caugfio prevista neste Contrato.

10.4. As multas previstas nesta Clausula nao tem carter compensatdrio, mas meramenle morat6rio e,

consequentemente, o pagamento delas nSc exime a CONTRATADA de reparagSo de e ventuais perdas e/ou

danos que do seu ato venham acarretar;

10.5. As multas s3o autdnomas e a aplicag&o de uma nao exclui a aplicagSo ce cutra;

10.6. A CONTRATANTE poderd descontar dos valores devidos a CONTRATADA, para o pagamento das

multas previstas neste instrumento e, nSo sendo estes suficientes, responderÿ a CONTRATADA pela

diferenga;

10.7. A CONTRATANTE poderd, sem prejulzo dos disposto no item 10.6., deste Contrato, descontar

pagamento das faturas referentes aos servigos, importances que, a qualquer tltulo, Ihe sejarn devidas pela

CONTRATADA, em raz§o deste ou de outros Contratos;

10.8. As multas estabelecidas nesta clausula ser§o atualizadas ate seu efetivc pagame ixo;

£ 10.9. As multas aplicadas nao excluem as sangdes que eventualmente venham a ser impostos pelas

autoridades competentes;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INCIDENCES FISCAIS

11.1. Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais, que sejarn devidos em

decorrencia, direta ou indireta, do presente Contrato, serdo de exdusiva resporsabilidade da

CONTRATADA;

11.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara, ncs prazos da Lei, cos pegamentos que

efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislagdo vigente;

11.2. Se, durante o prazo de vig&ncia deste Contrato, forem criados tributos novos ou ocorrem

modificagdes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos

contratantes, serSo revistos os respectivos valores, a fim de adeque-los a tssas modificagdes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferengas resultantes desi fteragoes.
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LAURO DE FREITAS

TOMADA DE FREgOS-N°002/201!)

PROCESSO ADMINISTRATIVO-N° 23121/20 1.8

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -RESCISAO

12.1. A CONTRATANTE poder3 rescindir, unilateralmente, este Contrato, indepen Jente de interpelagSo

judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:

12.1.1. O n§o cumprimento ou o cumprimenlo irregular, pela CONTRATADA de sjas oarigaqfies e das

demais cteusulas contratuais;

12.1.2. A inobservSncia, por parte da CONTRATADA, das especificagdes da CONTRA TANTE;

12.1.3. A cessSo e transferSncia contratua ou a subcontrataqSo do objeto contratual s em previa e expressa

aprova?§o escrita da CONTRATANTE, nos termos da Clausula Nona deste Contrato;

12.1.4. Imperlcia, negligfincia ou imprudfincia por parte da CONTRATADA, na execute das especificaqbes

contratuais;

12.1.5. O desatendimento as determinates da fiscaliza$3o da CONTRATANTE;

12.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execu?§o deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro proprio pelo representante da CONTRATANTE;

12.1.7. A decretagSo de falSncia, insolSncia ou recuperaqSo judicial da CONTRATADA durante a execuqSo

contratual;

12.1.7.1. No caso de recuperagfio judicial e facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

nao o controle de determinadas atividades nece ssarias a sua execuqao;

12.1.8. A dissolu?3o da CONTRATADA;

12.1.9. A altera?3o social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que a julzo da

CONTRATANTE, prejudique a execugSo deste Contrato;

12.2. A rescisao contratual poder£ ser:

12.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 12.1.1. 3

12.1.9;

12.2.2. Judicial, nos termos da legislagSo ern vigor:

12.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes; /

tauro *>• Q-
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12.3. Em qualquer caso de rescisSo, a CONTRATANTE poderS dar continuidade ao objeto contratual por

execupSo direta ou indireta;

12.4. A CONTRATADA perderS em favor da CONTRATANTE, o direito a restituicSo de caupSo e das

retenpOes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razfies enumeradas no item 12.1.1. ao

12.1.9;

12.5. Em caso de a rescisSo ser 'esultante de inadimplemento contratua1 por qualquer dos

CONTRATANTES, deverS a parte prejudicadc ser indenizada, nos termos do dispose no Paragrafo 2° do

Art. 79, e nos tncisos III e IV do Art. 80 da Lei N° 8.666/93:

12.5.1. Dos servipos corretamente executados e devidamente medidos;

12.5.2. Dos materiais e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n3o indenizados, destinados aos

servipos e atividades conforme as especif capdes deste Contrato, estocados, pelo sen custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

12.6. A CONTRATANTE ap6s notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente ja executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materiais

existentes, devendo, porSm, no prazo mSximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificapSo,

apresentar urn relatbrio completo e avaliapSo detaihada, historiando as razdes da rescisSo;

12.6.1. A avaliapSo, acima citada, deverS ser feita por uma ComissSo a jar designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (trSs) Membros, sendo urn escolhido ent'e as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidira, entre pessoas alheias,

12.6.2. A ComissSo terS urn prazo de 20 (v nte) dias a partir de sua constituipSo, para apresentapSo de seu

relatdrio conclusivo, o qual servirS para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

12.7. No caso de rescisSo amigSvel do Contrato, a CONTRATADA fara jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 12.5.1 e 12.5.2;

12.7.1. Desta forma, far-se-S o pagamento final com mOtua, plena e gernl quitapSo no ato da assinatura do

Distrato;

12.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terS urn prazo de 10 (dez) dias, a conta' do acerto de

contas, para desmobilizar o canteiro e deixS-lo inteiramente livre e desimpedido;

12.9. Constituem tambSm, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATAM'E, aISm dos casos

jS numerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8.666/03ÿ.
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12.10. Caracterizam-se, tamb6m, como motivo para rescisao contratual, nos termos <los Incisos I ou XII do

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestapSo dos servipos contlnuos contratados, deixem,

conforme o caso, de serem mantidas as condip5es vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo de vigfencia deste Contrato;

12.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, serSo assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

e de recursos previstos no Art. 78, ParSgrafo unico, e no Art. 109 da Lei N° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -REAJIJSTAMENTO:

13.1. A criterio da Contratante, em havendo prorrogapSo, os prepos sofrerSo reajuste anual, calculado pela

variapSo acumulada do IPCA-e (Indice Nacional de Prepos ao Consumidor Amplo Especial) - IBGE

(Institute Brasileiro de Geografia e Estat(s:ica), contado a partir da data do inlcio do contrato, conforme a

necessidade da Contratante;

13.2. O termo inicial para a apurapSo do primeiro percentual de reajuste sera a date da apresentap§o da

Proposta de Prepo ocorrida na SessSo Publica de julgamento da LicitapSo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDIQOES GERAIS:

14.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados

ou a ele vinculados, n§o poderfio, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociadcs, dados em garantia

ou caucionados;

14.2. Ser§o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relaterios, mapas dssenhos, diagramas,

pianos estatisticos e quaisquer outros documenlos elaborados pela CONTRATADA referente ao objeto

executado por ela;

14.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a exec jpSo deste Contrato,

quando necessdrio a conveni6ncia dos servipos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados d

CONTRATADA;

14.4. A legislapSo apliCcivel d execupSo do Contrato e especialmente aos casos omisscs 6 a Lei N° 8.666/93

com suas alterapSes posteriores.

/

(
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CLAUSULA DECIMA QUINTA -COMUNICAQdES:

15.1. As comunicagdes reciprocas, somente serao consideradas quando efetuadas por escrito atravds de

correspondence, ou documento de transmissao mencionando-se o niimero e o assjnto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinaterio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO:

16.1. As partes signatarias deste Contrato elegem o Fora Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatrc) vias ce igual teor e unico

efeito, na presenga das testemunhas abaixc.

Lauro de Freitas, 04 de Outubro de 2019.

PELA CONTRATANTE: PEL iNTRAJAl

£p ! t

MUNlCIPIO DE LAURO DE FREITAS
MoajnaJsabel Passos Gramacho - Prefeita

£/'

TWDADES E SERVIQOS LTDAIIEX'

/

TESTEMUNHAS:

NOME: ~~Tn
R.G. 0()3&O3HS *0

/
K

ricJpK
Procilfati? c,.„t:c|6A * t



5* ALTERACAO CONTKATUAL % QOÿSOJ.I[y\£Ap DA EMPRESA
EXTREMUS CONECTIVIDAJIJSJ; JERVJfOSfÿTDAf; *•

«.» ••• * • •ll•Pelo prescnte mstrumento particular, YGOR BITTElQccWrtT*flEVES!BrtSileiro, Empresirio,
Solteiro, riascid) ria cidade tie ConceicSo da Feira, estado d; Bahia em 28.07.1977. portador
de cedula de idimtidade ri« 06 912.427-20 expedida pels SSP/BA, e do CPF/MF 778.145.685-
87, residente e lomiciliado na Rua das Patativas, n® 241 - Edf.Solar do Atiantico - apto L102,
Imbui - CEP 4 1.720-100, na cidade de Salvador, estado da Bahia, e ANISIA ANANDA
VASCONCELOS DOS SANTOS, Rrasileira, Solteira, Estudante, nascida na cidade de Goiania,
estado de Gou s em 15.10,1993, portadora de cedula de identidade na 13.475.768-86
expedid.i pela SSP/BA, e do CPF/MF n° 060.262.425-89, residente e domiciliada no Coniunto
Colinas do Pituaÿu, s/n - hi 1307 - apto 104 - Sao Marcos - CEP 41250-520. na cidade de
Salvador, estado da Bahia., unicos socios componente; da sociedade empresarial limltada
denominada clt EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIfOS LTDA - ME. com sede e
domicilii} na cidade de Lauro de Freitas, estado da Bahia, na Praga Marliniano Maia, na 12
sala 102 Centio - CEP 42700-000. com o contrato social registrado na Junta Comer-cial do
Estado da Bahi a sob o n® 29202631111 em 29.10.2001, inscrita no Cadastro National de
Pcssoa Ju idica do Mmist6rio da Fazenda sob n® 05.989.936/0001-00, resolvem de comum
acordo e na melhor forma de direito alterar e conrolidar o seu contrato mediante as
ctausufas e con ifoes seguintes:m
CLAUSULA PR1MEIRA - 0 endere?o da sociedade passa a ser Avenida Luiz Tarquimo Pontes,
n® 2729 Cond leritro Coml. AtlSntico Norte, sala 201- Pitangueiras - na cidade de Laurc de
Freitas, estado i!a Balna - CEP.42700-000.

CLAUSULA SECUNDA - 0 objeco social da sociedade oassa a ser Servians de reparaÿo e
manuteruao <ii computadores e de eqtiipamentos perifbricos; desenvolvimento de
programas: de computador sob encomenda, suporte ricnsco, manutencao e serviÿos em

tccnologini da informa?3o; tratamento de dados, provedores de serviÿos de aplicacao e

services de he spedagem na internet; treiriamento em desenvolvimento profissional e

gerencial. train; mentci em informatica.
Ap6s ; $ devidas alteracoes os sdcios resolvem consolidar seu contrato social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIfOS LTDA ME

Pelo presente iiistrumento particular, YGOR BITTENCOURT NEVES,Brasileiro, Empresÿrio,

Solteiro. nascldina cidade de ConcelcSo da Feira, estado d; Bahia em 28.07.1977, portador

de cedilla de idmtidade n® 06.912.427-7.0 expedida pels SSP/BA, e do CPF/MF 778.145.685-
87, residente e iomiciliado na Rua das Patativas, n® 241- Edf.Solar do Atiantico - apto 1102,

Imbui • CEP 41.720-100, na cidade de Salvador, estado da Bahia, e ANISIA ANANDA

VASCONi:ELOS DOS SANTOS, Brasileira, Solteira, Estudante, nascida na cidade de Goiania,

estado de Goins em 15.10.1993, portadora de cedu a de identidade n® 13 475.768-B6

expedida pela SSP/BA, e do CPF/MF n® 060.262.425-39, residente e domiciliada no Conjunto

Galinas do Pltu ipii, s/n - bl 1307 - apto 104 - Sao Ma -cos - CEP 41250-520, na cidade de

Salvador, estado da Bal ia., unicos socios componentes da sociedade empresarial limitada

denomiivda do EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERV1COS LTDA - ME. com sede e

domicilio na Avenida LuizTarquinio Pontes, n® 2729 Cond. Centro Coml. Atiantico Norte, sala

201 - Pitanguciras - na cidade de Lauro de Freitas, estado cia Bahia - CEP.42700-000, com o

contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o n® 29202631111cm

29.10.2,063 inscrita no Cadastro National de Pessoa Jurfdica do Ministÿrio da Fazenda sob

n® 05 98*1.936/ 1001-00, esolvem de connim acordo e na melhor forma de direito consolidar

o seu con:rato iledlante as clausula:; e condiÿoes seguintes:

Req: 81600001054295

Dll

i

Pagina I

V

Certifico o F egistro sob o ne 97632726 em 30/01/2017
Protocolo 165616970 de 25/01/2017
Nome da or ipresa EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVCOS LTDA ME NIRE 29202631111
Esle documanlo pode ser verificado am http://regin.juceb.ba.ciov.b-/AUTENTlCACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chanceia 11102963ÿ3339624

Esta copia fji autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2017
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CLAUSULA PRIIV EIRA - NOME EMPRESARlALJEjENtaFaPeo:* sptte($rt{F gira sob

enipresarliil de EXTREM1JS CONECTIVIIiA$l$ £ JS£Rfr1C<ft*LTDA. -JIÿE,

•domicillo na Avei,idn Lutz Tarquinio Pontes, ft8 2729 Oomf.Oeifcro Co%f. /ftifntico Norte, sala

201 - Pitar.guelras - na cidade de Lauro de Freitas, estado da Bahia - CEP.42700-000.

CLAUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUICAO
0 capital social e de R$ 30.000.00 ( trinta mil reals ) divklido em 30.000 (trinta mil ) quotas

de valor nominal RS 1,00 ( urn real) cada. subscrita e incegralizada em moeda corrente do

pais,pelos sdcios

VCOR BITTENCt'URT NEVES - 29.700 (vinte e nove m I e setecentas ) quotas de R$ 1.00 (urn

real ) cada iima, ro valor total de RS29.700.00 (vinte e nove mil e setecentos reais).

ANISIA ANANDA VASCONCELOS DOS SANTOS - 300 (trezentas) quotas de R$ 3.00 (uni real)

cada uma. no va < r total de RS300.00 (trezentos reais).

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO - O objeto da sodedade e servlcos de reparag3o e

manuten<;3o de computatjores e de equipamentos per fericos; desenvolvimento de

programas de computador sob encomenda; suporte teenies, manutencAo e services em

tecnologia da informacao; tratamento de dados, prnvcdores de services de aplicayao e

servifos de hosoedagem na internet; treinamento em desenvolvimento profissional e

gerencial; t einar lento em informatica.

CLAUSULA QUA AT A - A sociedade iniciou suas atividades cm 29.10.2003 c seu prazo de

duragSo t j:or tempo indeterminado.

CLAUSULA, QUINTA - As quotas s3o mdivisfveis e nao poderao ser cedidas on transferidas a

terceiros sim o consentimento do outro s6cio, a quern flea assegurado, em lgualdade de

condiÿoes e pn90. d’reito de preferencia pai'a a sua aqmsigSo se postas a venda,
formalizemlo, se ealizada a cess5o delas, a alteracAo contratual pertinente.

CLAUSULA SEXT A A responsabilidade de cada s6cio e f iStrlta ao valor de suas quotas, mas
rodos respi rtdeui solidariamente pela integralizav'ao do capital social.

CLAUSULA SfeTI rfA - A AdministracAo da Sociedade calie a YGOR BITTENCOURT NEVES,

com poderes e a ribuiÿoes de icpresentar isoladamerite. ativa e passivamente a sociedadp,

em juizo ou fori dele, podendo praticar todo e qualquer ato. sempre no interesse da
sociedade. tendo autorizatilo o uso do nome empresarial, vedado , no entanto, em atividades
estranhns ao interesse social on assomlr obrigagdes seia em favor de qualquer dos quotients
on de terceiros, t em como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sent autorizavao do
outro sdcio

nome
com sede e

i

HI)

'till

CLAUSliLA OITAVA - Ao t£rmino de cada exercicio social, em 31 de dezembro. 0

administiador pr*star3 contas justlficadas de sua adminisrracilo, procedendo a elaboravao do
inventirio. do ba ango patrimonial e do baiattfo de result.trio econoinico. cabendo aos socics.
na propai gdo de : uas quotas, os lucres ou perrtas apwrados.

CLAUSULA MONA - Nos quatro meses seguintes ao terininc do exercicio social, os soctos
deliberariio sohre as contas e designariio adntinlstradores quando for o caso

CLAUSULA DEC1VIA - A sociedade poderA a qualquer tempo abrlr ou fechar filial ou outra
dependdnera. mcdiantealteraylio contratual assmada por todo;; os sdcios.
Req: 816(>(K10fOS*295 I’Sgina 2

Cerlifico o Fegistro sob o ns 97632726 em 30/01/2017
Protocolo 105616970 de 25/01/2017
Nome da onpresa EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVCOS LTDA ME NIRE 29202631111
Este documanto pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.ciov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chanceia 1O0396343339624
Estci cbpia loi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2017 ,
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CLAUSULA DOCIMA l*RIMHIRA - Os socioj |fccfei'ao'ditj:oitfyih aCorddÿAxar uma retirada
mensal, a titulo de pro-laborc,observadasas5disg&sÿx*si'egtiIarnenia&£j)4rtiriefites.

CLAUSULA DI'IIMA SEGUNDA - Falecendo on inlerditado qualqucr socio, a sociedade
continual ji suas atividades con) os herdeiros, sucessores e n incapaz. Nlo sendo possfvel on
inexistindo destes ou do socio remanescente, o valor de seus haveres send apurado e
liqjidado com iase ns situaÿao patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em
balanÿo especia mente levantado.
Paragrafn CJnko. 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade
se reso'va em tvlagdo a sen sAcio.

CLAUSULA DÿtlMA TERCE1RA- 0 administrador declara, sob as penas da lei. de que nao

esli impedido <le exercer a admimsti ag3o da sociedade, per lei especial, ou em virtude de
condenapio criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quo vede, ainda que

temporariamei:e, o acesso a cargos publicos; ou por crlne fallmentar, de prevaricacao, pleita

ou suborro, ccrcusssio, peculato. ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrdncia, contra as relapoes de consumo, fe publics,
ou a pi opriedade.

CLAUSULA DISCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Salvador/BA para o exercicio e o

cumprimi:>ira dos direitos e obrigagoes resultantes deste concrato.

E assim. por eitarerr de acordo, justos e conrratados obngando-se a cumprir todas as

clausula:: :lo presente contrato.

«i

iperde 2016-Salvador- 5a, r> deDeiy

It tSffRT NEVES

_____
ttNfSIA AMANDA VASCONCELOS DOS SANTOS

II

I'ugina 3Req: 810000010»4295

Hft JUNTA COMERC1AL DQ ESTAOO DA BAHIA
vCERTIFieOQREGISTRO EM 30/01/2017 SOB N°: 97632726

JUCKMpeMoc<)to. 1(5/53 01:26/01/2017 '

&**ÿ**' • IErtpr«l»*:29 2.02(3111 1
CJCT*XKEB OMXCTZVTOM)!:) C SfckvxCO*
L*rOA Ml N MCI-IO =ORTELA RAMOS

SECRETAf!IO-0£ltAL

Cerlifico o F egistro sob o nc 97632726 em 30/01/2017
Protocolo 10561697'0 de 25/01/2017
Nome da ef ipresa EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERViCOS LTDA ME NIRE 29202631111
Este documamo pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.oov.b;/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1003963ÿ3339624

EslacOpia foi autenticadadigitalmenteeassinadaern 31/01/2017
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' .ÿ(IIIOOOO a 523

EXTREMUS
CONECTMDADES
ESTRATEG1A EMUNUXÿ

5 •

AO MUNIClPIO DE LAURO DE FREITAS

Att.: COMISSAO PE-RMAMENTE DE LICITAQAO

PLANILHA ESTIMATIVA

PLANILHA ESTIMADADETALHADA

SECRETARIA

•" I DESCRIMINAQAO UNID Quant. Mes V. Mensal
SEFAZ

Valor Total
J Contratagao de empresa especializada

na prestagao de servigos de s
da Informagao (nfvel logico'i e
Administragao com suporte a Redes de
Computadores da PMLF.

seguranga

1 F$ 12.000,0012 RS 144.000,00serv

a
VALOR TOTAL =— R$ 144.000,00=>

Laura de Freitas, 03 de ,.unho de 2019
a I“UU
EXTREMUS CONECTIVIDADES E

‘‘SERVIQ0S LTDA.
Av. Luiz Tarqulnio Porit-e;;, n® 2729,

Cond, Centro Coml. Atlintico Norto,

j Sfila 201, Pitangueiras
LAURO DE FREITAS-BA

'7x:;
h

rgdp/BTttifncourt Neves

Socio Administrador
:

PARCEIRO OFICIAL

m K IS
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r. ' ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PC JOAO THIAGO DOS SANTOS. SN - CENTRO
Lauro de Freitas - BA
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

e

>3 . Nota de Empenh
jANEiRo/20:

l:

Nota de Empenho 307

- FORNECEDOR -

Nome:

Enderego:

CNPJ/CPF: 059899360001aEXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA

Praga Martiniano Maia 12 Sala 102 CENTRO; CEP 42.700
-000 - LAURO DE FREITAS/BA

J
Compl:

UF:Bairro: Cidade:
9

E-mail:

PIS/PASEP:

- DADOS BANCARIOS

Banco:

Telefone:

RG:V-

Conta:Operagao.Agenda:

r CLASSIFICAQAO

Unidade Orgamentaria

FungSo:

SubFungao:

Programa:

Agio:

0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04 Administragao

123 AdministragSo Financeira

0001 GESTAO DEIVOCRATICA. PARTICIPATIVA. EFICIENTE E TRANSPARENTE

2137 MANUTENOAO DOS SERVIQOS FINANCEIRO, FISCAL E TRIBUTARY

33904000 Servigos de Tecnologia da informagSo e Comunicagao - Pessoa Jurhica

ft.
7za Despesa:

-remento:

0100000 Recursos OrdinariosFonte:

Centro Custo:

Licitagao: N° TP002/2019 - Tomada Pregos, Art.22 InciSD II Lei 8.666/93

Processo: 2018/23121

- CONTRATO/ANO —
203/2019

VALOR EMPENHO ~r SALDO DISPONIV =L

1 i4i.oc:

SD/ANO - TIPO —
Estinativo

SALDO ANTERIOR -
1.285.000,00 144.0X.00

(- HISTORICO-=
REF A PARTE DA CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAgAO DE SERVICOS DE SEGURANgA DA INFORM-\gAO( NiVEL L.0GICO) E
ADMINISTRAgAO COM SUPORTE A REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESS1DADES DA PMLF, CONF PLANILHA E PROJETO B.ASICO ANEXC)

NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SEINFRA. PERiODO CON7RATUAL 12 MESES, CONTADOS DA ASSINA“URA. VALOi TOTA. DA CONTRATACAO R$

144.000,00 CONF TOMADA DE PREgOS N° 002/2019 gONTRATO N° 203'2019 E PROCESSO ADMINISTRATE N’ 23121K 018. VIGENCIA DO CONTRATO ATE
04/10/2020

Item j Especificagao

1 33 - SERVigOS DE INFORMATICA

Unid | Qtde

1,000

TotalUnitario

144.0:0144 000,00UNO

144.000CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS

02/01/2020

Essa despesa foi empenhada em credito proprioAutorizo o empenho dessa despesa

..ao..LA'' .•». vrrics .

V* 4*— * iJk <**.> - —

MOEMA ISABEL GRAMACHO

PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

JO
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Jft
ATO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO n®. 203/2019

APOSTILA de DOTAQAO OR£AMENTARLA proveniente da Tomada de Preÿo nfi

002/2016, celebrado entre PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS -BA

e a empresa EXTREMUS CONECTIVIDADE E SERVINGS LTDA.

O SETOR DE OR£AMENTO, no4uso de suas atribuifoes legais, com jupedaneo no § 82

do art. 65 da Lei n9. 8.666/93 determina o Apostilamento proveniente do Contrato

203/2019, Processo Administrative ne 23121/2018 incluirdo a DOTAÿAO

0R£AMENTARIA:
PONTESECRETARLA PROJETO/ATIVIDADE ELEM.DESPESA

0700 2137 33.90.40.00 00

Inclusao de fonte de recursos para realizaÿao da despesa

Inclusao P.A. para realizaÿao da despesa

Lauro de Freitas, 02 de janeiro de 2020.

x

CELENE DINIZ M.ROCHS~
Coordenadora de Execucao Orÿamentaria / SEFAZ
Mat.: 46.435

JN



Dtario Ofioial do Quinla-feira
16 de Marco de 2017

39 - Ano V -N* 872
Lauro de FreitasMUNfiCMPtO

Portarias

fTÿ PREFEITURA MUNICIPAL DE

g&fe LAURO DE FREITAS
I'ORTARIA SEFAZ N.” 002, DE 16 DE MARCO DE 2017.

Dispde sobre a nomcagSo do Gestor dc Contratos no ambito da

Secretaria Municipal da Fazenda c da outras providencias.
.*

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICfPIO DE LAURO DE FREITAS,

no uso de :;uas aribuigbes legais.

RESOLVE;

Ar P. • Nomear o servidor EDISON FRANCISCO ROCHA JUNIOR, matricula n“

049109-0, come Gestor de Contratos da Secretaria da Fazenda do Municipio de Lauro de

Freitas.

Parigni-o unieo - compete ao Gestor de Conxalos a elaboragao de minutas tie

contratos dos respective,*; termos aditivos, alem do acornaanhamento dos prazos.

Ar t. 2° • Esta Portaria entra era vigor na data de sua publicagao, revogando as

disposigdes cm contr&ro.

Lauro de Freitas, 16 de margo dc 2017.

Luiz Antonio de Souza

Secretirio Municipal da Fazenc.a

REGISTME-SE E PUBLIQUE-SE,

Luis Maciel dc Oliveira

Q'aSecretrio Munieirinl de Govcrno



Diario Oficial do Sexta-feira
20 de Seterrbro tie 2019

9-Ano VII - N° 1514
Lauro de FreitasMUNICIPIO

r
i

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEFAZ N.° 002, DE 20 DE SETEMBRODE 2019.

DispSe sobre a nomeaÿo do Fiscal de Contrato da Sccretaria da

Fazenda do Municip.o, na forma que indica e da outras

providencias.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNIC IPIO DE LAURO DE FREITAS,
no uso de suas atribuifSes legais:

RESOLVE:

I
Art. 1° Noraear o servidor Vinicius Dalmolia, matricula n° 078507-9, como Fiscal de

Contrato da Secretaria da Fazenda de Lauro de Freitas.

Art 2° Esta Portaria entra em vigor na data ce s:ua publicafSo e revogam-se as

disposigoes em contrario.

i
.ÿauro de Freitas, 20 de setembro de 2019.

Luiz Antonio de Souza

Secretdrio da Fazenda

Registre-se e Publique-se,

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: V512YPC BWVY5CFDL2LZRSA

Esta edi?do encontra-se no site oficial deste ente.



25/09/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRigAO

05.989.936/0001-00
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

29/10/2003
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

******** ME

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECON0MICA PRINCIPAL

95.11-8-00 - Reparagao e manutengao de computadores e de equipamentos perlferlcos

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONfiMICAS SECUNDARIAS
62.01-5-01 - Desenvoivimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte tecnico, manutengao e outros servigos em tecnologia da informagao
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de servigos de aplicagao e servigos de hospedagem na internet
85.99-6-04 - Treinamento em desenvoivimento profissional e gerencial
85.99-6-03 - Treinamento em informatica

CGDIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Umitada

NUMEROLOGRADOURO

R CONSELHEIRO DANTAS
COMPLEMENTO

ED. PARAGUASSU SALA 21257

MUNICiPIO
SALVADOR

UFCEP BAIRRO/DISTRITO

COMERCIO40.015-070 BA

ENDEREgO ELETRONICO
YGOR@EXT4.COM.BR

TELEFONE

(71) 9347-3827

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

SITUAgAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAgAO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL

* ******** ********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Pagina: 1/1Emitido no dia 25/09/2020 as 10:07:55 (data e hora de Brasilia).

olM



Certidao Negativa de D6bitos8/3/2020

I I'’

7

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipalda Fazenda

Coordenadoria de Recuperaÿao de Credito - CRC

PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Debitos Mobiliarios

Inscriÿao Municipal: 704.700/001-86
CNPJ: 05.989.936/0001-00

Contribuinte:

Endereqo:

EXTREMUS CONECTIVIDADES ESERVICOS LTDA

Rua Conselheiro Dantas, N° 57

ED. PARAGUASSUSALA 212
COMERCIO

40.015-070

Certifico que a inscriÿao acima esta emsituaÿao regular, ate a presente data,

ressalvando o direito da Fazenda Municipalcobrarquaisquerdividas que vierema ser

apuradas, conforme aitigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissao autorizada as 09:15:58 horas do dia 03/08/2020.

Valida ate dia 01/11/2020.

D952.38F8.A702.6694.7EBE.729B.B22A.106ECodigo de controle da certidao:

Esta certidSo foiemitida pela pagina da Secretaria Municipalda Fazenda, no endereco
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode serconfirmada utilizando

o codigo de controle acima.

1/https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp

r-i t-



Secretaria da Fazenda - Prefeitura Municipal de Salvador25/09/2020

Salvador, r-evta-feirxi. -‘5 dt* .eienProfoitura
de Salvador

SEFAZ © O i"u, t

MELHOfiAOO l*61D Google

INICIO A SECRETARIA SERVigOS LEGISLAgAO FALE CONOSCO SUGESTOES F, DENLJNCIAS

:i a» Serviyos / Certidoes / Validaÿao Certidao do Mobiliario

Validate* de Certidao do Cadastro:

Resultado <ln Validacao|Estabelecimento )

Certidao Negativa de Oebito emmda em 03/08/2020

1nscri$ao : 704700/001-86

Nome/Razfio Social: EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 5989936/0001-00

Codigo de Controle da Certidao: D95238F8A70266947EBE729BB22A106E

P/c'fviruiM Munix ip.il ii«* Salvador
Comiolaikiu.) i.fial do MUIIH ipi»»
C.nn.no Municipal de Salvudm
Tribunal di* tinn.is dus Munii fpioN da Bahia
OiariuOlic.iul do Munimpio

Tribunal tlr ntmlasriu Esiado ila Bahia
SET \? t.sM<|o

Portal do Au'Wiii (rffuroiaÿan aos Muiiiupios BrasiInirtis

Tribunal'ck» Comas do Dni.io

Gui.t do Reu>lhime»Uo do Servnlor
CNAi; Fisc.fi
RrV’ila I'Vdciol
Combos
,\sBAF

ABAM

SINDIFAM

f

J. 1 1

s
H
in
J .

r

sPo*»i«! Cvmnil Ucwi U.t- Vtfjsouras. S S - C-eni««>
lioronn: <cii a Mo. - OtoÿO J* I'M* CfcNTUtM, Ofi A!E.NtnVfl,NTO,OA l*r<KITIIUKA If* I
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.'.Oil Emissao: 25/09/2020 09:33GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETAMIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emil: da paia os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 •Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certid3o N°: 20202758286

W.?AO SOC IAL

EXTREMUS CONECTIV1DADES

INSCRigAO ESTADUAL CNP.

05.989.936'0001-00

Fica certificado que nao ccnstam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todcs os saus estabelecimentos quanto a inexist&ncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadc o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/09/2020, comorme Portaria n° 918/99, sendo vdlida por €0 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENriCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COIVPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZ'ENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vaiida com a apresentagao conjunta do canao original de insengao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

RolCertidaoNegafiva.rptPagina I de 1



Emissao: 25/09/2020 09:34

.O.i

mi
COVERNO DO ESTADO DA BAHIA

S1CRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao Nc: 20202758286

Err itida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZAO SOCIAL

EXTREMUS CONECTIVIDADES

INSCRIJAO ES 'r.DUAL CNPJ

05.989.936/0001-00

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA

liMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 25/09/2020 VALIDA ATE 24/11/2020

Paginn I de I ReICcrtidaoAutenticidade.rpt
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26/09/2020 Certidao Internet

Acesso .1 informagao Participe Servigos Legislagao CanalsBRASIL

___ ___Rerertti Federalm:
CERT!DAOAVi

'

f IP sr

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

CERTIDAO MEGATIVA DE D£BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNlAO

Nome: EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.989.936/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidcde dc sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributerios administrados pela Secretaria
da Receita Federa do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e vSlica para o estabelecimento matriz e suas- filieis e, no caso de ente federativo, para
todos os organs e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parÿgrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao oesta certidao est£ condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfh.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gr&tuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:31:21 do dia 25/09/2020 <hora e data de Bras(lia>.

Valida ate 24/03/2021.
Cbdigo de cortrole da certidao: 6875.4423.1D30.26EF
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Preparar patina

MP*ra impressao
v/i

£9



25/09/2020 Confirmagao de Autemicidade da Certidao

Parti=ipo CanalsBRASIL LegislagaoAcessc> iirtformagio Servigos

*»& FN

Recefta Federal y, CERTIDAO1A'jFN

Confirmagao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 05.989.936/0001-00

Data da Emissao : 25/09/2020

Hora da Emissao : 09:31:21

Codigo de Controls da Certidao : 6875.4423.1D30.26EF

Tipo da Certidao : Neg&tiva

Certidao Negativa emitidc em 25/09/2020, com validade ate 24/03/2021.

[ Pagina Anterior



25/09/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Vo!tar impri nir

CJMXA
CAIXA EGONOMICA FEDERAL

Certificiido de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscriÿao: os.989.936/oooi-oo
Razao Social:EXTREMUs CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA

Enderego: R CONSELHEIRO DANTAS 57 ED FARAG, SALA 212 / COMERCIO /
SALVADOR / BA / 40015-070

A Caixa Lconomica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigces e/ou encargos devidos,
decorren~.es das obrigagoes com o FGTS.

Validade:15/09/2020 a 14/10/2020

Certificagao Numero: 2020091504422591850408

Informagao obtida em 25/09/2020 09:29 24

A utilizagao deste Certificado para os fns previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
wvuiv.caixa.gov.br



I
m

Duvidas mais Frequentes | Infcio | V - '

Historico do Empregador

0 Historico do Empregador e presenta os registros dos CRF concedidos nos ultimos 24 meses. conforme Manual de

Orientagoes Regularidade co Empregador.

Inscrigao: 05.989.936/ 300* •00

Finzao social: EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

15/C9/2020 a 14/10/202015/09/2020 2020091504422591850408

202008270358047245368127/08/2020 27/08/2020 a 25/09/2020

8/2020 08/C8/2020 a 06/09/2020 2020080803543058375500

202007200513537816629420/07/2020 20/C7/2020 a 18/08/2020

01/07/2020

14/03/2020

01/C7/2020 a 30/07/2020

14/C3/2020 a 11/07/2020

2020070104585284176614

2020031404475522778910

24/02/2020 24/C 2/2020 a 22/06/2020 2020022402512387878892

05/02/2020

17/01/2020

05/C 2/2020 a 05/03/2020

17/C1/2020 a 15/02/2020

29/12/2019 a 27/01/2020

2020020504343247136008

2020011703082317722363

2019122900581327458274
4-

29/12/2019

10/12/2019 10/12/2019 a 08/01/2020

21/11/2019 a 20/12/2019

2019121002411884521017

21/11/2019 2019112101530207544998

31/11/2019

13/10/2019

01/11/2019 a 30/11/2019

13/10/2019 a 11/11/2019

24/C9/2019 a 23/10/2019

2019110104071398556658

2019101306485469213140-

05/09/2019

2019092403500568220116

05/C9/2019 a 04/10/2019

05/C9/2019 a 04/10/2019

17/C8/2019 a 15/09/2019

2019090503591154040999

05/09/2019 2019090501282467441098

17/08/2019 2019081704192673857283

29/07/2019 29/C7/2019 a 27/08/2019

10/C7/2019 a 08/08/2019

2019072902055307488543

10/07/2019 2019071004070677610865

21/06/2019 21/C6/2019 a 20/07/2019 2019062102041883664886

02/06/2019 02/C6/2019 a 01/07/2019 2019060202054303790309

14/05/2019 14/C5/2019 a 12/06/2019

25/C 4/2019 a 24/05/2019

2019051404140398206303

201904250353312269431325/04/2019

06/04/2019 06/C 4/2019 a 05/05/2019 2019040603314819777663

18/C3/2019 a 16/04/201913/03/2019 2019031802222454529433

27/02/2019 27/C2/2019 a 28/03/2019

08/C2/2019 a 09/03/2019

2019022704212887022506

03/02/2019

20/01/2019

2019020803183625464230

20/C1/2019 a 18/02/2019

01/C 1/2019 a 30/01/2019

2019012002294389421944

201901010337187077859601/01/2019



{,

Data ae vaiiciaae Numero do UKh
Emissao/Leiturs

.24/11/2013 24/11/2018 a 23/12/2018 2018112403192222150902)

05/11/2018

17/10/2018

05/11/2018 a 04/12/2018

17/10/2018 a 15/11/2018

2018110505041177885927

2018101723041331620726

23/09/2013 28/09/2018 a 27/10/2018 2018092804214852464737

Rssultado da consulta am 20/09/2020 09:29:35

Voltar

?2>



Pactir ci II de !

m
PODER JUDJC;AB: 0

JUSTXCA. DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXTREMIS COKECTIVIDADES E SERVI30S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.98V . 936/C001-00
Certidao n°: 24286481/2020
Expedigio: 25/09/2020, as 09:30:01

Validade: 23/03/2C21
de sua expecigSo.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certif ica-se que EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

do Banco Naeional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo eir: tida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Ler n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resclugao Administrativa n° 14''0/2C11 do Tribunal Superior do

Trabalho, da 24 de agosto de 2011.

Os dados Constances desta Certidao sao de responsabi1idade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa sm relacao
a todos os :seus estabelecimentos, agencias ou filiais.

A aceitagac desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autenticido.de no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certiddo errutida c'ratuitamente.

inscritc (a) no CNPJ sob o n° 05.989.936/0001-00, NAO CONSTA

INFORMA'CAO JMPOF.TANTE

Do Banco Naeional de Devedcres Trabalhistas constant os dados

necessafios k identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplent as perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos ju<liciais trabalhistas, inclusive no concerriente aos

recolhimen tos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de sxecugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagac Previa.

b'iv.x.ÿ d.5 tr c-X. t. -C .. j -!I.K r



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante: Contabilidade setor de Contratos/SEFAZ
Objeto: Empresa eontratada para garantir a seguranga da informagao, implementagao, administragao de
redes e banco de dados.
Fundamentagao de contrata: Aditivo de renovagao do Contrato N° 203/2019

FISCALIZAQAO DO CONTRATO

Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua
execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo
com as clausulas «jo insimmerto e disposigoes legais que regulam a materia.

Unidade: Centre de Prccessamento de Dados - CPD /SEFAZ
Servidor Responsavel: Vinicius Dalmolin
Fone para contato: (71) 99347-5212
E-mail: CONTABIJDACEPMLF@gmail.com

Laura de Freitas/Ea, 25 de setembro de 2020.

luaf Dalmolin

)0PMne

* OBS: este docurnento deve constar obrigatoriamente do processo de contratagao quando este gerar contrato.


