
coNTINUAÇAo DA CONSOUDACÃO CONTRANJAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ÚNKA PLANEJAMENTO EM COMUNICACÃO LTDA.

CLAUSULA NONA EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

U earcicio sonal da Soc edade sera encerrado em 31 de dezembro de cada ano data er, der ao

behmço geral wrá evantado e wrá precarada a dernorstraGo de lucros e perdas. irclumdo as

dedaçðes, depreciações, amortizaÇ es e outras contas exigadas cria les bem<orio aquelas µ das

retrosa,as pelco quotistas Os gantatas modedo nec dir pela Maboraçãode malancos pa monam

niermed:ar:Us, a qualquer ternpa, a fim de que os lucros apwacos possam wt databuidos que

for apurado sera distribuido ou suportado pelas soaos na proaorção de 2aas quotas componentos

do capita swa

CLAUSUI.ADÉCIMA - TRANSFERENCIA E CESSÄO DE QUOTA$

As quotas são indivisíveis em relaç3o à sotiedade e os quot stas ndo poderão ceder ou tran erir

ao quotas no a apital sonal de Sovecade a Quabouer terce ros, emeto tem oc pre o

sentimento dos domats socos aos quas è anegurado o duerra de prater n<ta para a aqu .la

das quotas do so io que desejr se retera- da Niwiedade, segundo os termo, estabetec des neau

n ula 109

Parágrafo Pomeiro O gacosta aue dew¡ar dspor de suas quotas deverá ,otd:ar +0

outro:s) qunLsta(s,, por ew,to, de sua rrençâo, menannando exprena,aente (t) a rorm da

oessoa irwrcssada era adgwru deternunado núrnero de quotas; (M) a preço oferearlo por

esta persta (m) os termos de oagarwres. Ov) se a proca mte'emada em adquer

quotas Mm cord ções f ranceiras ;;ara ,«nprir a VansaÇÃa proporta la se a oferta / a

sendo forta de boa fe pela penoa oterenada, e (va) se a oferta esta sendo ap esenuda er

boa-4 para ob) outrols) quotista(s) pelo quonsta que desega d:spor av som quotas

Parágrafo Segundo - De,tro de 2C (vi e das do retebar,ento da nonfado -rera snana

ne paragrafo acirra, o(s) titular (es) do d reito de prefedocia deve(rn) se transfesar, pot

escrit vilormanco ao quotista propormate e aos eventa.us demas quotistas sua intenpa
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CONTINUACÃO DA CONSOllDACÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ÚNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇAO LTDA.

Parágrafo Terceiro . A falta de manifestaÇ3o ern tenino oportuno peleb) quotstais; que

retetw:feTQ a ofern rese.tara autematmarnente ern renunca ao d resto de pwfenmaa na

a s o cas quotas de-tadas. LofKedendo do, o entu 5 Outros quot Lial I talares do

dire to de preferènaa, desde que eies tenner, demonstrado a sua mteacho de carratolo, e

direito de igualmente exercerem tal direito sobre as quotas temanescentes ofertadas. na

propor ão da partiapação de cada um na capital sonal, sendo para tanto estabeleado um

hmete de ternpa adiciara de 16 utrici d½s

Parágrafo Quarto - A falta de manifesiaçáo opontma quanto ao exerado do due Ic de

prefeinoa sobre o total e somente sobre a total de garras ofeitaias resulta-a

automatuamente na renunca do direito de preferënaa eo ouotesta proponente tera um

prato imite não excedente a 45 [cuarerta e onm) dias r.ontados da data da renonaa para

d spo- do total. e sofrente do numero total, de quotas oferiadas para a te-cerra

exprenamente treneo,ado na n'erta, e scaler'r para ew, desde por esta dspoogia er a

efetuada set condo;ões to&nticas aque as irK ufje na oferta m::ai

Parágrafo Quinto - Na expiraç$o do tempo brmte mondonado ro paragr ato quarta aama, a

peronss3o de venca eventualmente resdtante da oferta apresentada raciutar3 e todo o

procertinento dos parágrafos coma tera que ser repetido, caso ainda se drse e transferir as

gate, ciertadas

Parágrafo Sexto - Caso a cuubsia proper.enie de3eje transferir suas quotas a terceiros

gratuit.vurate, os demais quotistas teräo direito de µreferênca na aquisiche de tais quotes

nos termos da presente Claumla 109, pelo valor cortábil das mesmat apurado em balanco

osoornirrente levantado pra tal fra no prazo de 30 luinta dias} contado da nonf car,ão de

gar i ata o parágrafo onn'ono desta Gausula, por emp-esa dónea escolNda rela boardade,

caso era que o prazo constante do paragrafo seganece anma, sera contaan da data er, que

tal b,danço, devidame,te aaravado pela Sonecade, for nonf cado acs quotatas titdares co

d.reen de preferència
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CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ONicA PLANEJAMENTO EM COMUNICACÃO LTOA.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADMINISTRAÇÃO

A admmatração da soaedade cat>eri aos sòaos MARLEiO f DlJARDO PFREIRA DE AZtvl00. BPtlNO

L4tMON P 5 MENCES GUSTAVO BAllNGA lORRi% FAN ALBJQUERClJE VALADARft e C.AUDM

DE O: IVF.RA DA SILVA. que foråo o t.so na den,r,matan sec-at serve em :o,p,to de ins am r

-eprese,Moco a sooedade, er, judo ou fora crle vedado a uso da de,o,,nghe so J er

4 vaades ewa,,as aos nieresse> soars a w u,;ño de ob,gaç5es em 'aver Je carg we s

quotatas ou ce tercetros. a cresta;ão de garant avar., endossos ou quoscorr ouros As de

Ovr ein oDeraçöes que rão diganr respeto extju varnente aos interesses da 500edade

Parágrafo Primeiro A efwaaa e vahdade dos atas que importem em a lenaçJo e/ou

ancraç30 dos bens da Soc edade, obten<,ão de fm.maamentos e ou prestaçño de ca,e.guar

gar annas dependerão de dras3o do tituhees de 4/4 do cap tal sooal da soundade

Parágrafo Segundo Os acr,mistradors 436 os unicos responsáveu pela reposrmiaç3e

udinal e extra cacmi da sermdade imim ve perar's at org30s ccmpetemes e as en: cades

de dame, accerde 90 entanto nomear Wereradores para 'eprese,tr a no edade

emprendria, com poderes especifkos e com prazo detenninado, exento as procwagon
outorgadas a advogada com os poderes da dAunda og jam que terlio prazo

Parágrafo Terceiro Os aemanntradores do dopenados de prestar cauçúa eo prazo de

exercian da adrmrustraçãoda soaedade e por tempo indeteromado

Parágrafo Quarto Na hapMese de padquer das admtnistradores, sern o Coregeternento

escrito dos dema.s soaos e/cu admine.tracoff não sötlos, aabcarem crèd os ou bers

soaals em proveito pròpr o ::u de te cros terá de restaar-los a xxiedade ou p.4:ar o

esineniprese UNI..A PLANL AMI fdt iM• IIMINII Al AlH ilJA NIRE NO DHn
doualo mi Mad. '-'r s' 09 den hiti i
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CONTINUAÇÅO DA CONSOLtDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE_EMPRESÁRIAUMITADA

ONICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA.

Parágrafo Quinto: Na hipótese de afastamento temporário de qualquer administracor, este.

err conformidade corn o art. LOl8 do Côdigo civil, deve ão fazer-se substituir no exero:io

de suas funções através da constituição de mandatário com poderes devidamerte

especificados, no instrumento

Parágrafo Sexto: A destituição de qua quer administrador operar-sed pela aprovaçäo de

titulares correspondentaa a 4/5 do capital sociah

CLÁUSULA DADMARGiuNDA - REMUNERAÇAO DOS 5ÓGOS

Os socios decidsrdo entre si, de comuni acordo, sobre a retiraca a o montante do pro-labore

atribuido a cada sócio, que será levado a corta de desoesas gerais, observadas as d spesições leBals

vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DI55OLUÇÄO

A morte, mcapacidade, cissolução ou retirada de qualquer quotista näo acarretara a dissoluçao da

Sooedade No caso de morte, incapandade ou rettrada de qualquer quctista, os quotistas

rerranescertes poderão optar por (a) adqurir as quotas do quotista morto, oc apaatado,

dissolvido ou que se ret rar, na proporção do numero de quotas que cada quotesta remanescente

detiver no cap tal da Somedade; (b) providenciar para que terceiros adquearn todas as refendas

quotas. (c) no caso de morte ou ocapacidade, optar pc- que a Soaedade prossiga corn os

sucessores co söcio falecido ou com o sòao 'ncapac taco, rep-esentado por quem de dare to, ou (c)

l quidar as quotas do quotista morto, intaaartaro, dissolvido ou cue se retirar

Parágrafo Üníco: Na caso de se optar por uma das soluções apontadas nos tens "a", "b" ou

"d" do caput da presente Gáusula, sera levantado, e aprovado, pelos sócios remanescentes,

no prazo de 90 (,oventa) dias contados do evento, um balanço especial elaborado por

empresa idönea contratada para ta f;r,. sendo que o pagamento dos haveres devidos. ou da

preço das quotas, far Se-á, corn base oc mesmo balanço, em 12

part.elas mensats e consecutivas, vencivel a pnmeira 60 (sessenta) dias contacos da

aprovaÇão do balanço de que trata o presente parágrafo

Cont ua

Pintutor M3J ;5750.1~ n 7il!S
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CONTlNUACÃO DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÙNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA.

CLÁUSULA DËCIMA QUARTA - LIQtJIDAÇÃO

A sonedade entrará em hooidação ou dissoluçäo por convençäo dos sócios representantes ce 4/5

do capital soc al ou nos deTiats casos previstosem lei. cabendo aos sócios, nomearem o Lquidante.

Parágrafo Primeiro O I quidante norneado por denberaçäodos sonos reoresenta,tes de 4/5

do capital socia deverá, necessariamente, ter reconhecido conheamento técnico para o

exe-cicio do munus, tendo o pr-wo de 90 (noventa) dias paa realizar a elaboraç3o de

inventáric e balançe patrimorual com demonstração de resultado econornito e fmanceiro da

sociedade.

Parágrafo Segundo: No que se refere a remuneraç3o oo Ugu darte, esta sera devicamerte

ajustada entre os sócios e aquele, no momento da ocorrôncia do evento.

Parágrafo forceiro: O balanço panimonial sera eaborado tonsiderando os valores de

mercado dos bens, direitos e obrigaçöes constartes do patumôn:o da sus wdade à data do

evento

Parágrafo Quarto: Os haveres dos sooos, em qualquer caso. são acarados era balanço

efetuado aara tal finahdade e pagos ao sòcto, seus sucessores ou representantes legais.

CLAUSULA DIËCIMA QUINTA- DESIMPEDIMENTO

Os administradores declararn, sob as penas da i ei, que näo estão impedidos de exercer a

administração de avvicade empresartal, por les especial, ou em v rtude de condenaÇ3o trminal, ou

por se encontrarero soa os efeitos dela, a pena Que vede, ainda que temporaria-Tiente, o acesso a

cargos publicos, ou por crime fallmentar, de prevancação,suborno, concussâo, peculata. ou contra

a economia popular, ccatra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorrêrcia, contra as relaçöes de consumo. fe pubbca ou a propr ecade conforme disposto na

rt 1.011. § 19 do Cod go Civii Brasileiro



CONTINUAÇÃO DA CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA (IMITADA

ÚNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA,

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTA§ L CONTRATADAS, as partes assmam o prewrit. instiumento

devendo ser <egistrado na Jurita camewal do Estado da Bahia, para que prodotarn as efeitos legae.
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TERMO DE AUTENTICAÇAO

NOME DA EMPRESA UNICA PLÄNEJAMENTOLM COMUNICAÇÀOLTDA

PROTOCOLO 189675730 - 26/02/2018

ATO 002 ALTERAÇAO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIALI

O

Junta Comeraal do E todo d Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

e COORDENADORíA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURIDICA

Validade desto Alvará: 310212018

RAJAO SOctAL VGA PL ANFJAMFN i FM NHN A AC LTDA - EPP

NOMF FAN TASIA

gg 1MBB1)Ogl.26 C¾PA L2OOJ48¾OO441

NDEREGO: Rua Fmdaden S 125, EDIF: LŒ EMPRESARIAL SALA CAMWM DAS
ARVORES

NATUREZA JUR$OICA 2064 - Socedade i Tvew a i anuca

CONSTITUlÇAO EMPRESA MW1

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INICIO

½Mo.a in formdade 7304 gi ¥e4

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produilva

FORMA DE ATUAÇAO Fstabelerimento Foo

SITUAÇAO CADASTRAL Ahva Reedo N TVL 293383 VALIDADE

DATA DA INSCRiÇAO C M DATA DE IMPRESSAO N

Para o exercleio da atividade se Produtiva ou Auxlhar, observar TVL e suas restrições

CÓDIGODE CONTROLE WSME M St00%BMX BCFDDB
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MINISTERIO DA FAZENDAB Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÄOPOSillVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÈBITOSRELATIVOSAOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNlÄO

Nome UNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICACAO LTDA
CNPJ 00 266 746/0001-41

mezen oos wanne da P w fie da Fuenda Naomnal IPGFN; CM r to
ni Livui Ahva da UMulo WO om emotadade suspensa nos termos co ar: 131 ca IN
u gaunnfka rnenMnto bore. ou direitos, cui corn embygos da Fazenda Pubka em pre esso,

de en÷ uçao to aL ou ohjein de din.isaa Ridwial que deterrana sua desconsideraçaopara un'
de i artikelo du temAnubvW W A

Conformed sposto nos arts. 205 e 200 do CTN, este documento tem os meernos efeitos da certid a
negativa.

E i i eri e MIMO paM e,Libeh worbi adre e suas flhals e, no caso de ente feceiME
;

t0005 US um e hindos poham 0:a minunigra 40 direta a ele wrælados Refere e a dus a
numb uns o no unbo LMRe ;FN e abt mqu o have as cent,bugdes oo<ns p easty
w, M nos a a wordo una o y I ca Le n°

8 212 de 24 de uWo de i o

A aceitaçào desta cardd o está cond Clonada à va cação de sua autentk:idade na internet, nos
endereços<hup:Hdh gothr> ou <hup:Rwwatpgn gav bra

DA9A 4E16 9710 2089



Remta Federal
CER T1D A O

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autent adade da Certdae

CNPJ .
r

Data da Emissao
Hora da Emtssão '

Codigo de Controle da Cerudao Na a

Tipo da Cer0dao o
. , E
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Ermtida para os efeitos dos arts 113 e 114 da Loi 3 956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributário do Estado da Bahia)
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e

A AUTFNTICIDADE DESTE DCCUMENTO PODE SER COMPROVAOANAS INSPETORIAS
FAZENDARtASOU VIA INTERNET, NO E NDEPEÇO hup www.sefaz ba gov br
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Autenticidade da Certidào de Debitos Tributarios

20192222597

i \M \VI i IOUNIOi i(J\ll%ft U \0[ Hai
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O CERilDÄO DO TIPO NEGAlivA
EMITiCA CONFORME PORTARIA N 918 99 EV 16 08 2019 VALIDA ATE 15 10 019
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PAG:
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Munt:tpal da Fazenda

Coordenadoria de Ret upcração de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa

Certidilo Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negath a

Inscrição $1unicipal: 104691/001-26
CNP.1: 00266746/0001-41

i entribuinte: I %¾ A PL \NLJAME%TD EM M Nlt 4 0 LTDA - EPP

f ndereço. Waa i redene Om ek \ 5 At0N H D \N AR )RES

inrnero da Certidão: 6.275.0 6

tou wo l ocabraçao Triheto Tipa de

Situação de Autos a

i nobona em runacao hito

i n a owada à 10:02:54 homs do dia 08/08/2019 COplT ATO WM
e du 070W2019 PAG
de c omole da eenidão: EDSC7280865A7COS48B4¾W1E76FélID ASS:

ade & sertidas podmá sereæñmdanapiginadaSowetadaMunicipdda Fazeda(hap:#wwwachtschadorka M
slo do untok da enddagacima



?0 08/2019 berst a da Fazonca Pre'erura Mtri upal de Salvador

SEFAZ * *
Portuiu pt ora a

INiuO A SECRETARIA SERViÇOS LEGISLAÇÄO ALE CONOstG SUGFSTÕFS E DENLINCIAS

ágmiços / Certidöes / Validaçäo Certidão do Mobiliario

Vandação de Certidão do Cadastro:

inscrição : 48 L 00: '6

Nome/Raz.he Sociat %;t a O Ara iar yty,¡, 'DA . [N

CNP1/CPf: WMú; i-¾

Código de Controle de certidho: MMSA " MSM,3F1 MM D

0

. DE

ONIRA3p PMLF

ASS

www setaz.samador ba gov br CertidoesNaiidactdMot Lengt,=9 01



1MIFl/20 4 Consulla Regulandade do Empregador

CAIX A
Certificado de Regularidadedo
FGTS - CRF

Inscriçäo: o:Ubá.ists/Dooi til
Razäo Social: UNICA PLA%EJAMENTO EM COMUNICACÃO LTDA

Endereço: AL DOS EUCALWTOS 495 CA.SA ÇD 5 I lb is | CAMINHO DAS ARVORES;
SA VADOR SA / 41620 760

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que the confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a ernpresa
acima idenbficada encontra-se em situardo requiar perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
debitos referentes a contribuiçöes e/ou encargos devidos, decorrentes das
abngações com o FGTS.

Validade:08 OS 2019 a 06/09/2019

Certificaçäo Número: 2019080801192222:21686

Informaçáa obtida em 16/08/2019 13:18:06

O A ut¾izaçáo deste Certificado para os fins ptevîstos em Lei esta
condicionada a vedácação de adéenticidade no site da Caixa:
www.mika.gov br



Duvidas mais Frequenles
j

Ina a i

Histórico do Empregador
O Histonco do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos ùltroos 24 rnosos. conforrne Manuai de

Ononlações Regulandade do Frnaregador

Inscriçäo: 00 266 746 000 1-41

Razäo social: UNICA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇAO LTDA

Data de
. Data de Validade Número do CRFEmissäo/Leitura

08/08:2019 08/08/2019 a 06/09/2û19 20 1908080119222212 1686

**07/2019 20/07/2019 a 18/08/2019 20190720012124i3û78646
e 07/2019 01/07/2019 a 30/07/2019 2û19070100394920622946
12/06:2019 12/06/2019 a 11/07/2019 2019061201094865371190

24/05:2019 24/05/2019 a 22/06/2019 2019052401113726638297
05/05 2010 05/05/2019 a 03/06/2019 2019050500203266106631

16 04/20 10 16/04/2019 a 15/05/2019 20 1904 16010344338952 10

28'u3 2010 28/03/2019 a 26/0 2019 2019032801316813820084
09/03 2019 09/03/2019 a 07;û4 2019 20190309010046275ô4213

15/02 2û¾9 18/02/2019 a 19/03 2019 2019021800262035029403
30/01 20 in 30/03/2019 a 28/02 2019 2019í)13001053335450200
11/01 2019 11/01/2019 a Ü9/Ü2/2019 2019011101124086077706

23 12 2018 23/12/2018 a 21/01/2019 2018122300385468715229
04/12 2018 04/12/20 18 a 02/0 1/20 19 2018 120401052602308354

11 2018 15/11/2018 a 14/12/2018 20181115024613104689 7

27/10 2018 27/10/2018 a 25/11/2018 201810270102206"008873
08/1 2018 08/1fi/201A a 06/11/2018 2018100800334157657803
19:09 2018 19/09/2018 a 18/10/2018 20180919C1223941669737
31/08 2018 31/08/2018 a 29/09/2018 201803310 \060824823370
12/08/2018 12/08/2018 a 10/09/2018 2018081200380949192380
?3/07/2018 23/07/2018 a 21/08/2018 2018072300311401544971
04:07/2018 04/07/2068 a 02/08 2018 2018070400551534826706
16/06/20 18 15/06/20 18 a 14/07/2018 20 1806150119887 156305
27/05/2018 27/05/2018 a 25/06/2018 20180527003621/6292603
08/05/2018 08/05/2018 a 06:06·2018 2018050801095426601"77
19:04/2038 19/04 2018 a 18/05/2018 201804 1901253668732642
31/03/2018 31/03/2018 a 29/0J/2018 20080331003918~7757892

12:03/20\8 12/032018 a 10/04/2018 2018031200492586123446
21/02/2018 21/02 2018 a 2?!O3/2018 2018022,013/3891420614 MLF

02/02/2018 02/02 2018 a 03/03/2018 2018020200405681058820 /



Emissão/Leitura Data 00 VaWORG Numero 00 GR

28/12/2017 28/12/2017 a 24/01/2018 2017122600334699205092

07/12/2017 07/12/2017 a 05/01/20‡8 2017120701144972369160

18/11/2017 18/11/2017a 17/12/2017 201711180000 204844402

30/10/2017 30/10/2017 a 28/11/2017 2017103000211324260300

0/2017 11/10/2017 a 09/11/2017 2017101100582934713364

09/2017 22/09/201Ta 21/10/ 017 2017092201071702529598

09/2017 03/09/2017 a 02/10/2017 20170003003 3965839842

03/2001 31/03/2001 a 30/04/ 001

102/2001 28/02/2001 a 31/03/2001
äinoo 31/01/2001 a 28/02/2001

Resuhado da consu ta em 16/08/2019 13:18:13

0

MATOS PML



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÈBITOS TRABALHISTAS

oitental dias,

que UNICA PLANRJAMENTO EN CONOWTCACAO LTDA
(imTRIE E FILIAIS), :inscrito (a) no CNPJ sob o n°

00.266.746/0001-41, NAO CONSTA do Sanco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

INFORMAÇAO IMPORTANTE



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Norne: UNICA PLANEJAMENTO EM COMUNIGCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00 .

oitenta) dias,

UNICA FLANEJAMENTO EM COMUNICACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

00.266.746/0001-41, NAO CONSTA :

Trabalhistas .

INFORMA AD IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Umdade requisitante. Departamento de Contratos/SECAD
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVlÇOS TECNICOS DE PROJETOS DE

DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÀOS E

ENTIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL, DA ADMINISTRAÇÄO DIRETA E INDIRETA, COMPREENDENDO
O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO
INTERNA, A INTERMEDIAÇAO, A SUPERVISAO DA EXECUÇAO EXTERNA E A DISTRIBUlÇAO DE

PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE GOVERNAMENTAL AOS VElCULOS E DEMAIS MElOS DE

DIVULGAÇAO NECESSARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FRElTAS. (UNICA
PLANEJAMNETO EM COMUNICAÇAO LTDA - EPP)
Fundamentaçäode contratação Renovaçäo pelo prazo de 12 meses do Contrato n°091/2017

9

FISCALIZAÇÀO DO CONTRATO

Declaro que serei responsável pela fiscauzaçäo do contrato on.gmado por este processo, acornpaniando sua
execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessá-ios cara exi.gtr seu fiel cumpnmento de acordo
cor as clausulas do instrumento e disposiçöes legats que regulam a maréna

Unidade: Departamento de Contratos/SECAD
Servidor Responsável Fernando Pacheco Villas Boas
Matncula 79666
Fone para contato (71) 3288-8602
Fax (XX)
E-mail contratos-secaddlaurodefreitas.ba.gov.br

Laura de =reitas BA. 15 de Agosto de 2019

Fernando Pacheco Vaas Boas

BS este documen o deve constar abogatoremente do processo de contrata ao quando este gerar cartrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE

O LAURO DE FREITAS

su eme cara za 40 de onova do de pfr traa por 12 meses endo p empresa
especializada em serviços tecnicos de projetos de divulgação de atos, programas obras, serviços e

campanhas dos Órgäos e Entidades do Governo Municipal. da Administração Direta e indireta,
compreendendo o estudo, o planejamento, a conceituaçao, a concepção, a criaçao. a execuçao interna. a

intermediação, a supervisäo da execuçáo extema e a distribuição de peças e campanhas de interesse
governamental aos veiculos e demais meios de divulgacao do Municipio, conkato o

ro Ricardo Muthe
SECAD

M if '49%

CONT PMLF
PAG:
ASS



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZACÄO DE CONTRATAÇÄO (PAC)

ados do Sohtitante Anton Flotóncio des Santos

Secretana Secretana Mumcipal de Administraçáo

Fonte ce Recurso (Tesouro Convento, etc

Justificatsa

b eto a ser Adqu r do ou Contratado

ern3vaÇà de er i U
'

Observaçàss
Deriode de 12 dos meses

hänis casado
betalhämento Prazo V Val Valorgio a

Ramaç‡o de contrato pelo pedodo de 12 meses
com a emposa Úrdea Pigamw¾ m 12 (dere) M 44 $ 5280 0 00 R 5280 000

es LTDA EPP CNP) n meses

or Tota de entrato
28A000

cu o de pubbcacho do Termo de las ensa e ou Extrato de Contrato
I '

Fluxogranu de Aprovacho

SE CAD / Departamento de con atos Prete ta

i of a

ton Flor clo dos Santos Moema Isabel Passoa Gramacho
Secre rio Mumeipal de AdministraÇAo Prefeita MgttiáÏpal

NtR A



DECLARAÇÄO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA E DE

REGULARIDADE DO PEDIDO

DECLARO na quahdade de Ordenador de Despesas que existem recmsos orçamentanos
liberados para a finahdade indicada no Processo n°. 16002/2019. conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - ODD

DECLARO. tarnbem, que a despesa abaixo identificada. tern adequaçao com a Lei

Orçamentana de 2019 (n" 1 772/2018L com o Plano Plunanual 2018/2021 e com a Lei de
Diretrizes Orçamentanas (n" 1 732'2018) e nao ultrapassara os limites estabelecidos para o

exerclao financeiro de 2019 em conformidade com as disposiçöes da Lei Federal n 8 666
de 21 de junho de 1993 e com a Lei Complementar Federal n 101, de 04 de maio de 2000
especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17

Identificacao da Despesa: Renovaçào de contrato pekt ynodo de 12 idore; rneses or a

empresa Uruca Planejamentos em Coroumca ao Lida FPP CNPJ r 266 746 ' d'

no valo total de RSS.280.000.00 (cinco milhoes. duzentos e oitenta mil reaish

Obs: Valor a ser desembolsado no corrente exercicio: R$1.760.000,00 (hum milhao,
setecentos e sessenta md reais)

Dotaçao Orçamentaria 0100L2076 33903900.00

DECLARO enfim que as míormações e documentos existentes neste protocolado estan de
acordo com as regras adn rastrativas atestando portanto a regular dade do pedido nas

esferas ove e penal em espe al ,0 aue lange ao capes da le Federal r 8 429 de 02 de
junho de 1992 podendo o protocolado sequa o seu trarnite admirustrativo

Ciente,
Ordenad r de Despesas

Celene



F lt lA DE INFORMACA

PROCESSO N" 16002/2019 F LHA n

PARA : 8000$ e i

endendo op odo a e ci rete do p enoainn va ao de

Celene Diniz M. Rocha
i Heror EU



Relatório n° 325/2019

ASSUNTO UNIDADE PROC ADM N

Renovaçaocontratual REQUlSITANTE

SECAD 16002/2019

und no Lei Federal n 8 666/93.

b t

ITENS DE VERIFICAÇAO

DA ANALISE

T1pt-' H tplO H!e på ihr . I
su Iltt2 03 ©| ' 9,

I OH. II.

U3 Il Prat IMI Ild III.Illte,

npu n t on.ir d,i o farão, v iti.a se C De d diu o

DA CONCLUSAo

4œ ao exposto, condderando que e ¢ontrato findlese ho e a nießl26tg e sarado sMagterder a

cent nuidade da presta;Bo de serv¼o sem Irregdaridades rote rais, encarn nhemost os autos à Procuradoria Juracapara
man festaç1e de viabilidade juridka do peûldo, condkionando seu prossegärnento a coleta das assinaturas nos
documentos supramandonados.

Lauro & F iellas'HA de agoMo de 019

Margarette Lucena
Coordenskna de Norn e i

Proceanonies-C M

n i

' 670 I

Àpio n gr Nascenento

Frefr<ilaMun 10.41deiarodeHr.wHa

R. Stivandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Busmess 3° Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAOi
oss 0001-58 CADASTRAL

COLJ PUBLICIDADE LTDA

A COMUMCAC O ME

73 114.00 - Agencias de pubberdade

73 12-2-00 - Agenciarnanio de espaço a para pubbe dade, exceto em vaculos de comomraçao
70 204.0(1 - Attviaades de consultaria em gestaa empresanal exceto ransultoria tettoca especifica
59.20-1 00 - Attvidades du gravação do som e de adscan da musica
73 19-04l4 - Consultaria em pubbeuta ir
73 19-0-01 - Criatao de estandes para feras e exposignes
73 19-043 Marirebog Queto
73 19-0.99 - Outras atvidades de paDhadade não empeoffracas antertymente
82 994.99 - Outras anvidades de servao postados pr napalmente as emoresu r ao espec=f cadas antenomente
74 90-1-99 - Outras ahvadades profissonais, rientih< an e tecnicas nan ampeaf2cadas anianormente

6 73 20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opmiao puble a

59 11-1412 - Produgao de filmes para pubbcidade
73 19442 - Promoçao de vendas

20tL2 Sociedade Empresana Lirnitada

AV ANTONIO CARLOS MAGALHALS 3244 EDIF EMPRESARIAL THOME OF SOU/A
SALA 1799

82tl 000 CAMINHO DAS ARVORES SAL VAOOR BA

CONTABILtZE_BA HolmAIL COM 71\ 3322 1045 717 1019-2769

ATIVA 05 04/2002

Amos a pela instna a Nrrrotsa RFB n° £863, de 27 de dezembro de 2016,

Lrr Udo no dia 22/08/2019 as 09:58:57 (data e hora de Brasílish ana 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA

' COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇÀO "

05 034 051 0001 Sfi 95/04 2002

Tmz CADASTRAL

CDt J UBUCiDADE LTUA

YAYA COMUNICACAO WE

73 11-4-00 Agenoas de pubbcidade

73 12-2-00 - Agenciameme de espaços cara pubbadade av Ma om voiculos de comunicaÇao
70 204-00 - Atividades de consultona em gestao empresrul eveto consintona tel nara especdca
SS 20-1-00 - Abedades de gravagan de som e os edicar rwaica
73 19.044 -

\¯onsultoria em outuonaue
73 19-041 - Coacan de estandes paa fees e exposiçoes
73 19-0-03 - Markevoy cliteto
73 19-0-99 -Outras atsvidades de put>btidado não espes ifa ad.u, anteriormeme
82 99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados pririmpainwate as empresas nao especificadas .interiormente
74 90-1-99 - Outras atividades profissionait cientsfacas et rol as aao especificadas antenormente
'3 20-3-00 - Pesqatsas de mercado e de opiniaa pubbca

' 59 Thi 02 - Produgao de fumes pani oubbadade
73 19-0-02 Prema ao de sendas

206-2 - Soc edade Empre saria
L
amitada

AV ANTON O CARI OS MAGAL HAFS
i

1244 LDif EMPRESARIAL THOME DE SOUZA
SAl A '719

i

41)20-00 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA

CONTABILilF RApHOTMAIL COM / 3322-1045 (711 3019-2769

LunMo oc d 22/08/2019 as 09 58 57 01.¾ - h all. Paoma 1/1



0
REPÙBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÄO E DE SITUAÇAO
40 583.726:0001-19 2Blum1991

MATRIZ CADASTRAL

SLA PROPAGANDA LTDA

$1 A DEMAIS

13 11-4-00 - Agõnaas de pubbadade

3 19499 - Outras at vulaces de pubbcutade ,ac espee headas w1etiormens

2004 - Sotwaade Emptrsaria Limitada

R SOLDADO LUIZ GONIAGA DAS VIRGENb 111
i

EDIF Ll/ CORPORATE SALA 110 & 102
1 OTE JA

0-560 CAMINHO DAS ARVORES SA-VADOR BA

Ci V SLIMA rSLAPROPAGANDA COM BR 1711 2044-17tui

Alva 20 092001

amaamama extassise

Aprovado30\ InstfLF,a Nonnatin Rl bo 1 % 9 to a as rWr"UNr de 2018

H Pt ½ o 22/089019 9, 10 00 32 i Newe > B, M D og n i Ut

8



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

Pit(4 Ent) \\>\1|\\ lit\lI\(l\

INTERESSADO:SECAD,

ASSUNTO: RENOVAÇÂOCONTRATUAL si R\ Mt A t i>N
I
INI i A

P \RE( 1 14 .!! IIIDI( t i

i \ll \ \ \: ItEN()\ \( \() lH) ( ()NTlt \ \ () Y

091 201 \\t l. 9, II, I)A I I I I I III lt \l. N"

Ninful994. PI)wlll11 II) \l)l (D\/>I( IU\ 1/> I

L RI I \\()Rit)

renutaçûn contrato n
040201¯.

Concorr ncia

pubben n" IMR201 sc ,, \Lo I \\t \ \ \\\ L\\l Nít i
i \1

( t >\1\ M At i
I J R\ PI Icudo oma oluto ·'prestação e sert icos de publicidade,

compreendendo o conjunto de atis idades realizadas integradamente que tenham por

ohjemo o estudo, o planejamento, a conceituaçño. a enneepção, a criação. a execucún

interna, a intermediação e a supers isão a caccuçùo etterna e a distribuição de

publicidade aos s cieulos e demais meios de dit ulgaçàn. com intuito de atender ao

pr incipo da pubbridade e an direito a míorma 56, de difundir ideias, pr incipios,

18101 4114 3% 00 ÑINil101(00% Oil AU Illform3f a pilblicoetil ger.tF

matricula n° 078996 eo secretáno municipal de administração nos in¾rmam que "a
necesidade da continuidade ininterrupta de serviço é perkitamentevisível, uma vez que
o objeto contratual abraner uma necewidade permanente, qual seja. realitar sers iso,
tecniens de pro¡ctos de disulgação de atos. programas, obras.sersisos e campanhas dos

Pwin i I .L (9



MUNICIPIO DE

LAURO I)E FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

orgün, e entidades do enterno municipal, da administração direta e indireta,

compreendendo o otudo, o planej;tmento, a conceituação a concepção, a criação. :9

U\ffü(ÜO ÑltitTild, 14 inÍCrillt(!$3ÇÃO, M Nu 10FVi% C gilC Ê¿lÍ CullÊfitÊO (\110 Ú íÍV

0;tt:itti tilliflUM V lillfilffTilphi

O processo foi instruído,entre outros, com os seguintes documentos: 1) SDC

assinada pelo secretário da SECAD e pelo gestor de contratos/SRP, matricula 789% (11 01¾

2) manifestação da contratada demonstrando interesse na renovação, com a manutenção das

mesmas condições (fL 02); 3) cotaçòes (Os. 03/06); 4) justi cadva assinada pelo secretário da

SECAD e pelo gestor de contratos/SRP, matricula 78996 (11 07); 5) cópia do 1° termo aditivo

e da minuta do contrato ori¢nário(fk USD5); 6) ficha à controle de saldo contratual (fls,

26/43); 7) cópia de aheração contraund (fk 43/56); 8) certidão: a) Fazenda Federal (fk
61/62), b) Fazenda Estadual (fk 63/64), c) Fazenda Municipal (ik 65/66), d) FGTS (ik
6W69), c) Trabalhista (fis. 70/71}; 9) dedaração de fiscalização de contato sem aminatura
(fL 72); 10) PAC usinado pelo secretårio da SECAD, sem asünntura da Prekita (fL 74); 11)

dedaraçào de adequação orçamentária da despesa e de regekridade do pedido, infirmando
adegaç¾e com a LOA 2019, com o PPA 2018/20 le com a LDO e de que no uitmpassará os

limites estabelecidos para o exercielo financeiro de 2019, estando em confonnidade com a

despeso, Necretorin 31unicipal de idnunistraçùo e put «n idoni di ( nord de I reaign

Orçamentária da SEFAZ, cadastro 4 2435 (fL 75); 12) rdatór o if 325/2019 da Controladeria
Geral de Municipio verificando a regularidade da instrução, ma condicionando seu

II. I i \D \\ll N I \ \O

Antes de examinar as questões úcas e jiuddicas do caso concreto, deve-se

non a presente manikstação toma por base, exclusivamente, os elementos que 1



MUNICÍPIODE

LAL RO DE FRElTAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

adentrar à conveni neia e a oportunidade dos atos praticados no âmbito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentementetécnico-administrativa.

natureza meramente opinativa e, portanto, não vinculantes para o gestor público, o qual pode,

de kana justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da cosukoria

juddica. Em resumo, o presente opinativo tem natureza obrigadria, porém não vinctúante da

0 orientaçàs jurídica,

Admi stração PúNica na tomada das decisões que atendam primordhúmente a finalîdade de

interesse público e a observ neia dos princfpios apressos no caput do artigo 37 da

H - à prestaçào ik suvkm a serem menkab ch fànna condnua o quais

pockrão ter a sua duracão enendida por igualperiodo; CJ

Noutro giro, do suscita dúvida que o tenno de renonçào de prazo, como no

caso concreto, nao pode ser interpretado como nova instrumento de contrato, nias decorrente

deste, até porque nao implica em modificaçëo do ajuste or inahnente pactuado. Nesse sentido,
\1arcal Justen I ilho

"a Mpase de prorrogação não . w/uns s .en a neodikpão i

10

|



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
RiA GÈIML 00 MÜÑdP10

mmno entrato reiniciamb sua vigência e vtgerenuka por outro prara A a

mal ficaç o se carm:teriza mda a cankkkodas obrigaç es das partes i

Under i wh I riininal de ( untas dos \\nniclinos da Bahia. mm «Mn

"| | service e outinueulus ran utperles. pela sua nature:a de

mdhpenseh#idade e de mencialkiak para a manuunçân das serviços

pdhlicos, ex¢rcidos durante todo o tempo da contrataçao, nu entdo aquelas

extreider sem predererminaçao das momentos porém portas à dà3pesi¢ëa

de contrahmte a todo tempo em regime de prontidde na sobreaviso, e qw

correrpendem sempre a neemidades permanentes e nesse sentido enúmis,

da Adinisktraça Em gemi questionese quem o prestará, mar nân se

serdo ou ado pressados pon µe isso é ingastionávef" (Proceso

M20/W Rdatar Conselheiro Fernando Rta j. 04/05/20H grud internet:

I ribunal de ( notas da i niún f( I .

O
"È iegal a renovaçño sucessiva de contrato de publicidade por até

sessenta meses, se houver previsän contratual,uma vez que se trata de

serviços de natureza contingada Aobrd a 2618/2006 Segunda C mara.

Data da sessão: 19/09/2006, Relator UBIRATAN AGUIAR apud intemet:
www.teusgovbr- orignud não destacado".

Registre-se, bem assim, que a elhasnia 3" do contrato, mais especiñcamente no

seu item 11 (11 10) trar a possibilidade de prorrogação/renovaçãoaté o Umite de 60 (sessen

meses, em que pese tal hipótese ser decorrente da própria Lei n" Sh66/91



MUNICÍPIODE

LAURODE ERl¾AS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

Assim, havendo interesse público na renova ño do contrato administrativo, não

vistumbro qtuñquer impedimento o legislação de reg neia, admitindo-se a renovação do

em incidência de qualquerreajuste

Por consequ ncia, em havendo pennisúvo kgal para concretizaç o do quanto
O pleiteado, bem asúm existindo fundamento lógko e pridico para a sua efonvação, entendo não

31aria wh in Lanelbs Ili Pietro ! !

Ill. ( ()\( 11 N \t)

Ante o exposto e considerando os documentos acostados nos autos opino pela

PMSSHADADE da renovaçao por mais 12 (doze) meses do (M E, com base

no art 57, 11, da Lei Federal n° 8.666'99, respeitandose o prazo máximo de até 60 Messente)

mesa previsto no legislaç&> de re ncia, bem maim mamendo-se o vaar atualmente
prancado, sem qua quer aumento, ONANDO o prosseguimento às respectivas



WW MUNICÍPIODE

I,Al'RO I)E EREfl AS
PROCURADORIA GERAL 00 MUNICIPIO

An10% 00 PfD%NegUil110DIO IÌØ ÍfÍlu, 3%¾Illi V !110 000%idtfandti O t|tlitBÍØ

AINynttu thi ( IMI!UltiC3ÇÃO ÎllitfD3 Oft201 - Î, Aft0Rl 04 MMIO% Negliif pilt.t u

Pfr40f;1Auf 60TaÌ 00 ¡130.1%Cit MilÎlatildfu Írgit! 00 0340 00 dB%CHCid An illUldr DU put inclu

$0 00Ìfg:IÇÃO Uk|WV%%
, QMr.t (ifÌiÌ)ffitÇÃ %idWV W figg(g(In i OpiçQ¾ii D lb Uli I

i

Í 0 ŸJtecer

O
Leandro Nan1.uia

Procurado dy unielpio

O

Pennitsi 6



LAURODE
PROCURADORIA GERAL

Comunicagiointerna W 06/2017- PGM

Lauro de Fredas 10 de Janeiro de 2017

tiustrissimoSenhor
Henrique Tanajura
Subprocurador
Procuradona Ger al e "

Lauro de Foda Br

O
Sr. Wilson Barbosa
Procurador Fiscal

Procuradores do Municipio

Assunto INFORML

Pretaios I - , so 1
o

Para fins de , rgan za a t a -
I rd < a subur a V 5 as que todo

e qualquer docume i to expen 1 a Em a ar ,a Geral 19 Mumcipio, para
O secretaffes e órgens eretons teHre se a em rta do P:ocurador Gersledo

Prtcutador responsavei peta ehtbe do de documento Para tantO. SolkAG 90

encerr nho os e tentes un C



PREFEl I URA MUNÏCIPAL DE

LAURO DE FRElTAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

Despacho Gabinete PGM.

N° Expediente:

Assunto:

Interessado:

So c to p coordenação executiva ge adote a segumte providência
Arquivar.
Despachar para Setor orção discriminado abaixo pp parecer e ou provid oc

CONSULTIVO JUDICÏAL UFR( 6
dmÏ$i trat u 'rocurado
citações Trabalhista ocurmÏor FÍ al

eer ta rÃ I e ut va
dor I piisirÏÑi

Halcão de Just

b rv

Lauro de Freitas, JJ i i -

KÑib Dias Barbosa Lopes
Prochrador Geral do Município



er PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO

Mo presete lastnmun ca ahemde o entano úxo especintades & acordo com as uma e das e dedamgoes

( ONIR\\Ø \llii UH) a iMI 2M'

il( Il\( \(Fi i... 00 :

PRui } MO \D\1|\ls FRt I
l\

D I \( \Ø OR( \\\i \ I \¾I \ H H

( DNIRtl \Nil it(\b li'IObi I tl R Di lHill \¾ e. • po ,a l i

r 31aana bala |
Paw^ f a anon h

t IONiM\l\Di 1%\t tPitNiitilf\l filintitiM\t t IIDA IPI' art.+ s
. tieLo

t i 41 41
I t PNiill IR\ OHu l INI U li til} \f : 12 4huvi meses el terinn

iniaal em 22118 1019 e la me imal em 12 198 21120 i

t i

CL(SULA SRGUNDA - RATIFICAÇÂO; Os contosantes rat imm as demde elduoubs conganto de contmio em adanda,
as quais pennectem haberada

CLAUS4;LA TERCEIRik - L£GISLAÇÃOPERTINENTE Ste dine se conerno 4 regido paa M n° 8¾6/91 eam
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