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ADMINISTRATIVO N°. 012/2021 DERIVADO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°. 012/2021 E CONSEQUENTE DISPENSA 
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EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CONTRATADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 

EDUARDO MAGALHÃES/ BA. 

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

DATA: 14 MAIO DE 2021 
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serviços que são de natureza essencial e de prestação contínua, também, o preço está dentro 
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LUÍS EDUADO1AGALHÀES 

DE: Departamento Administrativo 

PARA: Gabinete da Presidência 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

Senhor Presidente, 

O Departamento de Administração solicita autorização para realizar o 1° TERMO 

ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 012/2021 DERIVADO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°. 012/2021 E CONSEQUENTE DISPENSA N°. 011/2021, CUJA 

FINALIDADE É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SERVIÇOS DE INTERNET COM 

AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE 30 MBPS, BEM COMO INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO PELA 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. 

O motivo de tal solicitação visa garantir o funcionamento das atividades do Poder 

Legislativo, em especial, possibilitar a conectividade com os sistemas e sites, todos 

necessários para o andamento das atividades da Casa Legislativa, inclusive para prestar 

todas as informações obrigatórias para o Tribunal de Contas e cidadãos conferindo respeito 

ao princípio constitucional da publicidade inserto no Art. 37, caput da Carta da República. 

Busca-se conferir uma maior eficiência, concretizando e otimizando os serviços de 

internet, conforme descrito no objeto do veiculado contrato administrativo no. 012/2021 

pactuado entre a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, e a pessoa jurídica 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ N°. 11.%6.640/0001-77, com sede 

na rua comendador Azevedo, número 140, 2 andar, bairro floreste, na cidade de porto 

alegre/RS. 

Justifica-se a mencionada prorrogação ao contrato, tendo em vista a necessidade dos 
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MUNI  

LUS EDUARDO MAGALHAES 

do valor de mercado e não sofrerá alteração, preservando-se o valor do original do 

contrato anteriormente pactuado, o que se traduz em vantajosidade econômica para a 

Administração, concluindo-se assim, pela imprescindibilidade deste aditamento. 

Finalmente, impende consignar que os serviços prestados pela Pessoa Jurídica 

contratada atendem a boa técnica, satisfazendo a necessidades deste Poder Constituído. 

A administração o faz de forma bilateral e consensual (proposta/ aceite do contratante 

para o aditivo anexado), ou seja, será mediante acordo das partes. 

O valor que será gasto com o serviço do objeto do presente aditivo permanecerá 

inalterado, ou seja, de R$ 3.168,75 (três mil centos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos) para 01 (um) mês de prestação do serviço. 

A documentação pertinente encontra-se juntada nesta comunicação interna (contrato 

original, certidões e etc.)- 

Diante do exposto, peço autorização atinente, ao dispêndio que se pretende realizar. 

Respeitosamente, 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 14 de maio de 2021. 

NICHOLAS iittcio 
Diretor Administrativo 
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TELECOM 

A/C: 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA 

REFERÊNCIA: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO N.° 01212021 

Prezados, 

A empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.° 
11.966.64010001-77, com sede na Rua Comendador Azevedo, n.° 140, 21  Andar, Bairro 
Floresta, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.220-150, vem por 
intermédio de seu Procurador o Sr. Vander Silva Furmaniak, inscrito no RG sob o n.° 
72.611 .632, expedida pela SESPIPR e no CPF sob o n.° 029.547.589-70, vem pelo presente 
manifestar o interesse para a prorrogação do atual Contrato n.° 012/2021, celebrado entre 
CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA e a BRDIGITAL, por mais 30 
(trinta) dias, cujo objeto é a prestação de serviços de internet com aquisição de Iink dedicado 
de 30 Mbps, bem como instalação de equipamentos necessários a prestação do serviço 
contratado, mantendo-se assim na quantidade dos serviços contratuais já praticados, bem 
como seus valores. 

Atenciosamente, 

Porto Alegre/RS, 12 de maio de 2021. 

a 

DocuSigned by: 

003 	130C3E0O430 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 
CNPJ N.0  11.966.64010001-77 

PROCURADOR: VANDER SILVA FURMANIAK 
RG N.° 72611632— SESP/PR 

CPF N.° 029.547.589-70 
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LUÍS EDUARIO MAGALHAES 

PI(UUSSO ADMINISTRATIVO N 012/2021 

DISPENSA N° 011/2021 

CONTRATO N. °01212021 

• Compromisso celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO 

MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ sob o 

número 04.214.440/0001-00, com sede na Rua Octogonal, no. 684, Jardim Imperial, Luis 

Eduardo iviagaihães - BA, representada pelo Presidente FERNANDO CARNEIRO DE 

ARAM, brasileiro, inscrito CPF/MF n° 039.770,09540, doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 

tc 	iiiritfira tiodirpifr 	vle it,çrriF 	(TpT j4- 	O 11 Qj (fl/flflfl'I'77 - - - - £ -----------------------.- ., -,-.---.-- .-.-.-..--- -, 	. . / 

situada na Rua Comendador Azevedo, N° 140, Bairro: Floresta, na cidade de Porto 

Alegre-RS, representado pelo Sr. Vander Silva Furmaniak, CPF sob n°. 029.547.589-

70, doravante denominada CONTRATADA, com as normas contidas na Lei Nacional 

• 
nu. 8.666/1993 (e alterações posteriores) Lei Complementar nU

. 123/2006 e suas 

alterações posteriores, na PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2021, DISPENSA 

N° 011/2021, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de internei com aquisição de 

Iink dedicado de 30 Mbps, bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do 

v.rviço contratado pela Cnwa Municipal de Luís Eduardo MagaJJs/iA 

1 
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LUIS EDUARDO MAGALHAES 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei Nacional n°. 

8.666/1993 (e alterações posteriores) Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alterações 
a XZ^.... P1cr\ , TNN ', - c-V!:. Arrr- 

012/2021, DISPENSA N'011/2021, na Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota 

de Empenho e demais documentos que compõe o Processo supramencionado que, 

independentemente de transcrição, fa7em parte integrante e complenlentar deste 

instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO GLOBAL. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar os pagamentos, observadas as disposições do item próprio deste 
-.,-.. r- 	a 	rs 

4 i
nr,ls.ítl rn

tj; 

b) designar representante para relacionar-se com a CONTRATADA como responsável 

pela execução do objeto. 

C) superviernar o objeto deste contrato, exigindo presteza no fornecimento e correção 

r1 Çi1hç nfn1min1 t1i 

d) permitir acesso da CONTRATADA ao local da entrega dos materiais; 

e) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação 

ao fornecimento do objeto; 

O manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto 

contratado. 
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LUÍS EDUARMAGALHÃES 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações legais e 

contidas no termo de referência: 

A 	ui irt rAL. JA Ii-%,-,r 	rl-'.4l;,.4r 1 	 1 l 	SI III 	rruii' . 	1 .. ,u 	's •ifi - - 	 -"-----.------- -.--- ------- -- 

contrato. 

b) Entregar o objeto do contrato de acordo com as especificações, os quais deverão ser 

sempre de boa qualidade, segundo os padrões definidos pelos órgâns de controle de 

qualidade e padronização, no que couber, considerando-se as disposições da Lei n. 

8M78/90 (Código de Defesa do Consumidor) quanto às responsabilidades dos 

licitantes enquanto fornecedores e/ou prestadores de serviços nos casos de sinistros 

que acarretem tlapos à C&rnara Municipal.. inrliisiv com a invrsn ilo Anus da prova; 

c) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados 

ou prepo5tos, obrigando-se, igualmente, a quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por torça 

da lei, ligadas ao cumprimento do contrato ser firmado; 

d) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

1ilacn oriI 'trahilhisi-a m vinr. ohriando-s a saldá-los - - --- 	
----- --o------'------ -- - - 	- - 	 -- 	- 	 (-) 	- 

na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE; 

e) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, torem 

vítimas os seus empregados quando da entrega 

3 
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LLIS EDUARDO MAGALHAES 

Dos itens/materiais/ ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência 

da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

f)Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

rldnn ada ao fornedmento ginariaíiente uU vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência; 

g)Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

realização da contratação: 

h) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, poderá veicular qualquer publicidade ou 

informação citando a CONTRATANTE sem a prévia autorização da mesma; 

i) Indicar uma pessoa hábil para contato direto com o gestor, a fim de resolver todas 

;lçqnestk)es referentes ao bom andamento dos iu4eiiciis; 

j) Manter, sempre por escrito com a CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto 

contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos 

entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máx 

de 03 (três) dias úteis; 

k) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas pelo 

ordenamento jurídico, durante a vigência do contrato; 

i)Prcstar garantia aos materiais /serviço em razão do objeto desta 

contratação/licitação e será complementar à legalmente prevista no Código de Defesa 

do Consumidor, devendo a mesma ser conferida mediante termo escrito; 

o 
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DESCRIÇÃO 

UNIUAL)E QIJANT. Ai CLASIFICAÇÃO V 

UNTT 
R$ 3.168,75 

V t1.tJP.. 

TOTAL 

12.675,00 
Contratação de empresa 

JL 	
S(' 	 f CfW 

t4t4 i Lf.4ÇLJ &'... JÀ 

de internet com aquisição 

de link dedicado de 30 

xnbps, bem como 

	

insraiaçao 	dos 

equipamentos necessários 

para prestação do serviço. 

1 4 meses SERVIÇO 

VALOR TOTAL R$ 12.675,00 (doze mil seiscentos e setenta e cinco reais) 

MUNiq  

çT 

LUS EDUARDO MAGALHAF1S 

CLAUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O valor total para o presente ajuste é R$ 12.675,00 (doze mil seiscentos e setenta e 

cinco reais) sendo R$ 3.168,75 (três mil, cento e sessenta e oito reais, e setenta e cinco centavos) 
menai, de acordo com Os vilores constantes na Froposta de Preços. 

SUHCIÁUSULA PRIM!ilRA - O preço proposio será fixo  e irreajustavei Uurante a 

vigência do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O preço ajustado poderá sofrer correção desde que 

reste comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea d", do 

inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93. 

5 

Pua Ortagon, no AS4 - .Irdim Lmpria - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628.8900 - www.cmlem.ba.goV.br 	009 



MtrN10  

LUIS EDUARDO MAGALHAES 

CLAUSULA SÉTIMA- DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBETO 

O objeto deste contrato será recebido por Comissão ou Setor (es) designados para este 

fim, da seguinte forma: 

a) Pr'is 	nnt, n 	da entrega du ubjctu dcst imfrdto Atua iut 	pifi.adu 

pela CONTRATANTE e da Nota Fiscal devidamente discriminada, em nome do órgão 

requisitante mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório. 

b) Definitivamente, após a verificação da qiiilidade, quantidade e demais 

especificações, para efeito de testes e verificação da conformidade do bem com as 

exigências deste instrumento e da proposta, bem como consequente aceitação, 

procedendo-se observações, se necessário e, ainda, as disposições dos artigos 73 ao 76 

da Lei 8.666/ 93. 

c) O prazo para testes e recebimento definitivo será de 30 dias (já incluído o prazo para 

recebimento provisório), a partir da entrega do objeto pela CONTRATADA. 

d) No caso do objeto ser entregue incompleto ou apresentar alguma desconformidade 

passível de ser sanada, o prazo de recebimento definitivo passará a contar na sua 

totalidade, a partir da correção da pendência. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO 

A empresa contratada deverá entregar o objeto/serviço de forma imediata na Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, de acordo com a necessidade e sempre 

mp4irF nrAtr 	1ir,hrn do  ctrr 	nnn'fp1 -- r---------------------------- 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o 151  (décimo quinto) dia útil, 

contado do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesses períodos a fase 

de ateste da mesma - a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Ata de 

6 
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LUÍS EDUARDO MAGALHAES 

empenho, os números do Banco, da Agência e da Conta corrente da empresa, a 

descrição clara do objeto da contratação - em moeda corrente nacional, por intermédio 

da Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa 

e aceDas nela ()NTPATNT! 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para a execução do pagamento, a CONTRATADA 

deverá fazer constar como beneficiário/ cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

emitida sem rasuras. a CÂMARA MUNiCIPAl. DE LUiS EDUARDO MAGALHÃFS-

BA, CNPJ n'04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte - SiMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 

e contribuições, conforme legislação em vigor. 
LT TDÇ'T 	1 TCT TV A T'TTTPI'ITTfl A 	A 	.-. 	..1 ,p... 	 ...< 	___1.. 

	

1 	 - rN - 	 ......,. 

diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a 

entrega dos itens/materiais/prestações de serviços e liberará a referida Nota 

Fiscal/Fatura para pagamento se cumpridas pela CONTRATADA/  todas as condições 

pactuadas e legais. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à 

CONTRATADA o pagamento Hcar pendente at que a mesma provdende as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
r-rr) A 'V A 

q 	 para 	1 

0 
7  
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LUÍS EDUARDO MAGALHAES 

SUI3CLAUSULA QUINTA - No caso de incorreção dos documentos apresentados, 

inclusive na nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos á CONTRATADA para as 

correções solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 

rtantes de trau na 	iio dub pa,auientos correspondentes elétrico. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo 

Contratante, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da 

Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variaço d TNPC do 

IBGE pro rata tempore. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS 

FINANCEIROS 

Os recursos para custeio da (s) despesa (s) decorrente (s) da contratação correrá (ão) 

por conta de recursos financeiros próprios à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

006 - Poder Legislativo 

1.31.006.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

S 	
3.3.90.40.00.00 - Serviços de TEC da informação e comunicação - Pessoa jurídica 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

O contrato terá prazo de validade de 27 de janeiro de 2021 a 27 de maio de 2021 a 

contando da data da sua assinatura, conforme solicitação por esta Casa de Leis, 

asseguradas todas as garantias previstas neste Contrato. 

CI mg-'T 1 1C'T 1T A TT Ti. V1TTi 
A ÂLL 1L-  - ... iLtU. 	 prorrogado, a CrIWo 

do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislação pertinente 

(Art. 57 da Lei no. 8.666/1993) 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Em caso de aditivo, havendo necessidade de 

atualização do valor pactuado, o índice a ser aplicado é o IGPM. 
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LUIS EDUARDO MAGALHAFS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão exercidos pelo senhor 

CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA conforme PORTARIA N'059 DE JANEIRO 
1 	• 	1 	1 # #"% WvTtn £ rr, £ • rnr. 	 ¶ LU. 	 iiiu tE., o quai iLumpeie acompaimar e fiscalizar a 

execução/fornecimento/serviço dos contratos celebrados pela casa de leis. 

• SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva 

responsável pelo objeto do contrato, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem 

que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização do contrato. 

SUI3CLÁUSULA SEGUNDA - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro 

do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao 

contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não 

implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 

i 	U, uu a 
 

tj da 

CONTRATADA 

iat,1u..ia- 

CONTRATADA que é total e irrestrita em fornecimento do objeto, inclusive perante 

Ô
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 

desconformidade observada na execução do Contrato. 

SUBCLÃUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e 

em nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, prepostos e/ou assistentes. 

SUICLÁUSULA QUARTA - Os materiais objiu deste Contrato, deverão estar 

rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos 

órgãos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservância desta 

condição implicará a recusa dos mesmos, bem como seu devido refazimento e/ ou 

	

9 	 w  

1 Ir' 
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MUN, 

LUIS EDUARDO MAGALHAES 

adequação, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou 

indenização. 

SUBCLAUSULA QUINTA - As decisões e providências que ultrapassem a 

competência do Pira do r.ntrato serão encaminhadas autoridadc cciptcr.tc da 

CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, 

do art. 67, da lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se, na execução do objeto, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer 

inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONiRATADA, 

esta, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n'8.666/93, poderá 

çnl-rpr aç çPeriliTifisnliild ,-m 

	

------..--o- 	- f ----------------..--.- - 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, 
.-. .. 	 .-... 	-.,.. 3.. 	V .À.aLumc1LL 	 apilc 	 prevãi.as no art.  

87, da lei n° 8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da empresa em celebrar o 

Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, 

caracterizando inexecução total das obrigações acordadas; 

c' muita i-1r S% (cinco nor rCnto\ çnhro  o va!or da Nota Fiscal "Fatura referente aos 

	

-- 	1--------- 

produtos em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação, 

ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades 

específicas; 

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, quando da entrega 

do(s) produto(s) solicitado(s) fora do prazo estipulado pela Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, 

contado a partir do primeiro dia de atraço 

10 
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LUÍS EDUARDO MAGALFIAES 

e) multa de 5% (cinco por Cento) sobre o valor da contratação, quando decorridos 13 

dias, ou mais, de atraso multa de 1% (um por cento) pelo atraso, nos termos do art. 412 

do Código Civil, incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de 
i-...a... ..,.,i.. 	 -- - 	....! 	 1 	L..-. 	 i.-,....1 _J 	Ç 	4-.. & iix&&ua iIaJ LUIFCLC a 1%..LL1O/ ui&Uiw5.aO Ur&1iat.&u uO '.._0flu1i.O, 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 

• contratual por culpa da CONTRATADA. 

g) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da cortrataço. no Ld,o de 

inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a qual será aplicada 

gradualmente, conforme a gravidade da infração. 

h) Picará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/ BA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 

artigo 70,  da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante 

s p n1ides e ançc prcvistas na L 	deral n2 	e suas alterações pelo 

não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A aplicação das sanções previstas neste contrato não 

exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/1993 iiiclusive 

a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados ã 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de lO 

(dei) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descontado na Nota 
r 	1 fT7u_... Fatura 11 	ai, v" '4', crd 	itente na r'rrrT, A r A p,vrr e 

e.UÉ idUi 'ia 
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LUS EDUARDO MAGALHAES 

CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 

diferença será cobrada na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — As sanções previstas neste contrato são independentes 

entre si, pfl ndo çor plicd de frrma 1d o c 	 Jtivamcnte, sem prcufzo de 

outras medidas cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA — Não será aplicada multa se, justificadamente e 

comprovada mente.. o atraso do fornecimento dos materiais advier de caso furtuito ou 

força maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

CIÁUSI TIA flICtMA QUARTA — DAS AlTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no 

art. 65 da Lei n°. 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 
nr 	.7 te.. 	a 	r,lflr. à 	1%.7 .7V. trw. À 	 fl * 	y jyfl 	y 7 7 	fl fl inv12t U1I 1 	— LJit ii 	CÇtO r. iECISAO  DO 

CONTRATO 

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A rescisão deste contrato poderá ser: 

1 — determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos 1 a XII e XVI1 do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a contratada 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

II- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

convrdnda para a Administraço; 

TU — iiidiri1. nnç trmns da 1eois1aen. , 
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LL1S EDUARDO MAGALHAES 

SUBCLAUSULA SEGUNDA - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

- 	ado' no auto., egarado o contraditório e a dupla defesd; 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 

• 8.666/93, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 

109, da Lei n". 5.bbb/ 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Nos  n.r,sg' ,sn, rer.r rn..n snU,..n.-1 -.r 	nrrn, "ir' nr4.nL.n.-,n  .4 .,e nn ( 'f',,r4nr. (•.wn1 i .0 	IJLLLI 	.J serão 	I(t'i 	 •  	 . -.. • 	 . 	 - - 	- -. as 

de Processo Civil Brasileiro. 

• 	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instnunento de 

Contrato, por extrato, no Diário Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorre no prazo de 20 dias daquela data. 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato será o da 

Justiça Estadual da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA. 
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LUS EDUARDO MAGALHAES 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias 

de igual teor e forma, para um só efeito. 

Luís Eduardo Magffâes-BA, 27 de janeiro de 2021. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA 

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO 

CONTRATANTE 

13RASIY Wá^LY'~~?à¥~~ko&LTDA.  
CON TRATADA 

lES lEMUNUAS: 

r 11 

NOME: 

(PF: 

NOME: Qn14 	J, Sw'~v- 

UFF: C t. o e . 
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PROPOSTA COMERCIAL CORPORATE 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

A/C Jociclei 

diretoriacmIem.ba.gov.br  

REF.: Aditivo ao Contrato n2 012/2021 - Prestação de serviços de Internet com Aquisição Link de Internet 

dedicado de 30 Mbps, como serviço de instalação dos equipamentos necessários a prestação do Serviço 

contratado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhaes 

()0001 9 



1. INSTITUCIONAL 

Mais do que entrega tecnológica. Acompanhamento e pronta 

resposta aos clientes. 

Com atuação no mercado de Tecnologia de Comunicação desde 1995, 

construímos um valioso legado de capital intelectual na aplicação de 

cabeamento óptico e serviço de transporte de dados de alta 

capacidade. 

Passados 25 anos, acompanhamos a transformação que a era digital 

trouxe à sociedade contemporânea na convivência social, em 

negócios, na produção, no comércio e no entretenimento. 

E o que nos move na evolução de respostas para as demandas 

tecnológicas de comunicação de diferentes segmentos de negócios, é a crença na tecnologia não como o fim, 

mas como o meio para contribuir com a qualidade de vida de pessoas. Nosso compromisso é a proximidade para 

tornar essas soluções efetivas. 

Para que trabalhem mais facilmente, com melhores resultados. 

Para que suas ideias e produtos cheguem rapidamente aos seus mercados. 

Para que possam desfrutar de mais momentos de lazer e entretenimento, com suas famílias e amigos. 

Desenvolvimento customizado para sua empresa 

Indústria, Comércio, Governo, Agricultura. Todos os segmentos. 

Para comunicar entre si unidades de empresas pequenas, médias e grandes, para transportar dados entre as 

pontas, conforme a necessidade dos clientes, e para desenvolvimento de projetos em conjunto, totalmente 

customizado às suas necessidades. 

Valores que fazem da BR.Digital uma família: 

Visão - Idealizamos um mundo onde somos referência de compromisso e qualidade no mercado global de 

49 telecomunicações. 

Missão- Disponibilizar ao mercado uma solução de alto desempenho através de um time qualificado com 

compromisso de entregar o máximo, construindo, multiplicando, gerando, profissionalizando e aproximando 

telecomunicações. 

Presença - Através de uma grande malha de cabos ópticos movemos os negócios de nossos clientes. Com  

presença em todas regiões do território nacional queremos também estar ao seu lado. 

Transformação Digital: O mundo mudou. Os negócios mudaram. O digital está em tudo. 

Hoje, não há mais possibilidades de uma empresa, de qualquer segmento, não estar conectada. 

A tecnologia é a mais poderosa aliada da sua empresa, seja na gestão interna, na operação ou na comunicação 

com seus clientes. 

Somos sua parceira para tornar qualquer necessidade digital algo simples e eficaz. 

br.digital. 
PROcDSTA COMERCIAL CURP(i. t  - 

Rua Comendador Azevedo, 140- Barro Floresta - 

Fone: 55 (61) 3033-9475 - wwwbr.digital  
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PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM 

1 

QTD. 

1 

UNID. 

Mês 

ESPECIFICAÇÃO 

Prestação de serviços - Link de Internet dedicado de 30 Mbps, com 

serviço de instalação dos equipamentos necessários a prestação do 

serviço contratado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Maalhaes. 

VALOR UNITÁRIO 

(MENSAL) 

R$ 3.168,75 

VALOR DA PROPOSTA para 01 (Um) meses é de: R$ 3.168,75 (Três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta 
e cinco centavos). 

2 PROPOSTA DETALHE 

Proposta que apresenta a empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA, inscrita no 

CNPJ n2  11.966640/0001-77 e Inscrição Estadual: 096/3364863, estabelecida na Rua Comendador Azevedo, n2  

140 - 22 andar - Bairro Floresta - Porto Alegre/RS, para a prestação de serviços de Internet com Aquisição Link 

de Internet dedicado de 30 Mbps, como serviço de instalação dos equipamentos necessários a prestação do  

Serviço contratado  em atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães: 

Estando de acordo com os termos do Ato Convocatório e com a legislação nele indicada, propomos a execução 

dos serviços e os preços a seguir: 

3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA 

1. 	Esta proposta terá validade de 30 (trinta) dias, contados da data de sua apresentação; 

6 2. Informamos que no preço acima, já estão inclusas despesas com impostos, tributos, frete, embalagem, 

materiais, taxas, instalação e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas indispensáveis à execução do objeto 

desta licitação até a entrega definitiva dos serviços a Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhaes; 

3. O prazo para implantação dos serviços: De acordo com o previsto no Contrato, sendo o seu início 

imediatamente após a assinatura do contrato. 

4. Forma de Pagamento: de acordo com o previsto no Contrato; 

S. 	Declaramos, expressamente, para os devidos fins e efeitos de direito, sob as penalidades cabíveis, que 

inexiste qualquer fato superveniente impeditivo ou modificativo de suas condições, que a torne ou tornaria 

inabilitada, bem como que se compromete a declará-los na hipótese de sua ocorrência, nos termos do artigo 32, 

§ 22, da Lei Federal n. 2  8.666/1993. 

t br.digitat 
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6. Declaramos, expressamente, que nos sujeitaremos às normas da Lei Federal n2  8.666/1993 e suas 

posteriores alterações. 

7. Declaramos pleno atendimento aos requisitos habilitatórios e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências contidas neste edital e em seus anexos. 

44 DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL 

RAZÃO SOCIAL: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

CNPJ: 11.966.640/0001-77 
	

INSC. ESTADUAL: 096/3364863 
	

INSC. MUNICIPAL: 533.867.2.8 

ENDEREÇO: RUA COMENDADOR AZEVEDO N2  140 - 22  ANDAR - BAIRRO FLORESTA 

CIDADE: PORTO ALEGRE 

TEL/FAX: (61) 3033 9468 

BANCO: BANCO DO BRASIL - 001 

PRAÇA: PORTO ALEGRE - RS 

UF: RS 

E-MAIL: 1 icitacaobr.digital 

AGÊNCIA: 3415-0 

CEP: 90220-150 

CONTATO: ANA LUCIA MARTINS 

CONTA CORRENTE: 5.237-X 

  

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: VANDER SILVA FURMANIAK 

RG: 7.261.163 -2 SESP-PR 	 1 CPF: 029.547.589-70 	 ESTADO CIVIL: CASADO 

CARGO: PROCURADOR 

SSLJPoRTÈtÉCN ico 

A BR.Digital conta com uma área de pós-vendas que está disponível para auxiliar o cliente 

nas questões de instalação, ativação, faturamento de serviços e produtos corporativos. Para 

abertura de chamados, a central funciona 24 horas, 7 dias por semana, durante todo o ano. 

Os contatos telefônicos são registrados em nosso sistema através de protocolos, para 

acompanharmos a resolução do problema até sua finalização, mantendo atualizados o 

histórico e informações de contato. 

Porto Alegre - RS, 13 de maio de 2021. 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES - LTDA 

CNPJ: 11.966.640/0001-77 

Ana Lucia Rodrigues Martins 

CPF n9  001.670,981-01 

br.digitat 
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14/05/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NúMEPO DE 	cAo 

11.966.64010001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

0510512010 

NOME EMPRESARIAL 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 

TÍTULO DO ËSIABELECIMENTO (NOME DF FANTASIA) 

BRDIGITAL, COMPULINE, METRO IP 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

61.10-8-03 -Serviços de comunicação multimídia - SCM 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
68.10-2-02 -Aluguel de imóveis próprios 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 
71.12-0-00 -Serviços de engenharia 
61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
25.11-0..00 - Fabricação de estruturas metálicas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
72.10-0.00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R COMENDADOR AZEVEDO 
NÚMERO 

140 
COMPLEMENTO 

ANDAR 2 

CEP 

90.220-150 
BAIRRO/DISTRITO 

FLORESTA 
MUNICÍPIO 

PORTO ALEGRE 
UF 

RS 

j

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

NFE@BR.DIGITAL 
TELEFONE 

(51) 3022-5353 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/05/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 14/05/2021 às 08:29:55 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 
CNPJ: 11.966.640/0001-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União (DALI) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:23:15 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/11/2021. 
Código de controle da certidão: F68D.D75C.F5FB.525F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certidão de Situação Fiscal n° 0016813811 

Identificação do titular da certidão: 

Nome: 
	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 

Endereço: 
	RUA COMEND AZEVEDO, 140,2° ANDAR 

FLORESTA, PORTO ALEGRE - RS 

CNPJ: 
	11.966.640/0001-77 

Certificamos que, aos 14 dias do mês de MAIO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descrição dos Débitos/Pendências: 

o 

,ta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar; 
a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e lTBl, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal. 

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. 

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado. 

Esta certidão é válida até 12/7/2021. 

Certidão expedida gratuitamente e com base na lN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V. 

Autenticação: 0026689774 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br . 
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14/05/2021 	 Consulta Regularidade do Empregador 

AI  I4I 
ENTMC.: :pr-F: 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	11.966640/0001-77 

Razão Social:BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 

Endereço: 	R COMENDADOR AZEVEDO 140 ANDAR 2/ FLORESTA / PORTO ALEGRE / 
RS / 90220-150 

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021 

Certificação Número: 2021041004533659216581 

Informação obtida em 14/05/2021 08:30:50 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

hltps://consulta-crí.caixa.gov.br/consultacrí/pages/consultaErnpregador.jsf 	 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 11.966.640/0001-77 
Certidão n°: 13698343/2021 
Expedição: 28/04/2021, às 11:17:11 
Validade: 24/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.966.640/0001-77, NÃO CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jiis.br).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS 

Esta certidão é válida até: 12108/2021 

Nome: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 

CNPJ: 11.966.640/0001-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser 
apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos 
vencidos, lançados até 10 de maio de 2021. 

Certidão emitida em 14/05/2021 às 08:34:50, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 
04/2003 e 04/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf),  informando CNPJ: 11.966640/0001-77 e o código de 
autenticidade EFC76A8FE5FC 



. 	Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

. 	 Secretaria de Desenvolvimento Econômico c. Turismo 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

43206630251 

Código da Natureza 
Jurídica 

2062 

N1  de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - REQUERIMENTO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

Nome: 	 BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.Sa  o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

N°  FCN/REMP 

RSE200031 
1111111111111111111111111 

3683 

1 	002 ALTERACAO 

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

PORTO ALEGRE 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

2 Outubro 2020 	 Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

E DECISÃO SINGULAR 	 E DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

E SIM 	 ESIM Processo em Ordem 
À decisão 

Data 

E NÃO 	 E NÃO 	I_/ _I_J Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
21  Exigência 	 3 Exigência 	 41 Exigància 	5,1  Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo defendo. Publique-se e arquive-se. 	 E 	E 	E 	E 
E Processo indeferido. Publique-se. 

Data 	 Responsável 

DECISÃO 

E Processo 

EProcesso 

E Processo 

COLEGIADA 	 2a Exigência 	 3 Exigência 	 48  Exigência 	 5d Exigência 
em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

defendo. Publique-se e arquive-se. 	 E 	L1 	E 
indeferido. Publique-se. 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	- 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 000029 
Certifico registro sob o n° 7370643 em 14/10/2020 da Emi 	RA presa BSIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, Nire 43206630251 e protocolo W Ub(41 - 05/1012020. Autenticação: tu ln-1u4*1u75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://ucisrs.rs.gov.br/vaIidacao  e informe n do protocolo 20/678.224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 

RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo 	Número do Processo Módulo Integrador 

20/678.224-1 	 RSE200031 3683 

Identificação do(s) Assinante(s) 

ÍCPF 	 Nome 
---- -------------..------ ---- ------- 	----------------.---. 	---- 

011.241.630-69 	NICOLAS PINTO LINNE 

Data 

- 02/10/2020 

Página 1 de 1 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 	 ç 
Certifico registro sob o n° 7370643 em 14/10/2020 da Empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, Nire 	 otocolo 
206782241 - 05/10/2020. Autenticação: 50A3E7F1D499C75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protocolo 20/678,224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. 
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BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
Matriz: Rua Comendador Azevedo, ng 140, 29 andar - Bairro Floresta - Porto Alegre - RS - CEP 90.220-150 
Filial 01; Avenida dos imigrantes, n9  1321, Saia 2, Lote 13 - Distrito Industrial - Panambi - RS - CEP 98.280-000 
Filial 02: Rua Luiz Tarquínio Pontes, n2 1404, Galpão 3, Saia 1. Bairro Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA - CEP 42.701-450 
Filial 03: Rua Padre Chico, n2  110 - Bairro Santo Amaro - São Paulo * SP - CEP 04.747-090 
Filial 04: Avenida Central, n9  102 - Bairro Pajuçara - Maracanaú - CE - CEP 61.933-440 
Filial 05: Setor Comercial Norte Quadra 01 Bloco E Sala 1403 - Asa Norte-Edifício Central Park - Brasília - DF - CEP 70.711-903 
Filial 06: Rua Amazonas, nQ 1328, Lote 7 - Jardim Aurora - Sorriso - MT - CEP 78.890-000 
Filial 07; Rua das Bromélias, n2  21 - Bairro Vivendas do Potosí - Balsas - MA - CEP 65.800-000 
Filial 08: Rua Doutor Carvalho Chaves, n2  928 - Bairro Parolin - Curitiba/PR - CEP 80.220-010 
Filial 09: Avenida Patrício Caldeira de Andrade, n2  1286, 22  andar - Bairro Capoeiras - Florianópolis - SC - CEP 88.085-150 
Filial 10: Avenida Governador José Malcher, n2  168, Conj 110/111, Cx Postal 023 - Bairro Nazaré - Belém - PA - CEP 66035-065 
Filial 11: Rua Figueira de Meio, n9  232, 22 andar - Bairro São Cristóvão - Rio de Janeiro - Ri - CEP 20941-000 
Filial 12: Avenida Rondon Pacheco, n2  2300, Sala 107, e-Box 15 - bairro Saraiva - Uberlândia - MG - CEP 38.408-404 
Filial 13: Rua Engenheiro Otávio Arantes, n2  516 - Bairro imbiribeira - Recife - PE - CEP 51170-420 
Filial 14: Avenida João XXIII, e2  701 - Bairro Santos Reis - Paramirim - RN - CEP 59141-030 
Filial 15: Rua Cenno Sbrighi, eQ 45 - Bairro Água Branca - São Paulo - SP - CEP 05.036-010 

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
CNPJ: 11.966.640/0001-77 - NIRE: 43206630251 

NICOLAS PINTO LINNÉ, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 20 de fevereiro de 1987, 
empresário, residente e domiciliado na Rua Gonçalo de Carvalho, n2  434, Apartamento 901, bairro Floresta, 

na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.035-170, portador da cédula de Identidade 
RG ng 5070828297, expedida pela Secretaria da Justiça e da Segurança do Rio Grande do Sul, e do CPF sob 

o n2  011.241.630-69, e HÉLIO RICARDO DE MATOS QUADROS, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 10 de 
setembro de 1974, empresário, residente e domiciliado na Rua Homero Prates, n2  20, Bairro Ipanema, na 

cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91760-390, portador da carteira de Identidade RG 
sob o n2 9052085082 expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e do 

CPF sob o n2  703.703.110-00, sócios componentes da sociedade limitada que gira sob o nome empresarial 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com sede estabelecida na Rua Comendador Azevedo, n9  140, 
29 andar, bairro Floresta na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.220-150, inscrita 

no CNPJ sob n.0  11.966.640/0001-77, com o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Rio 
Grande do Sul sob n2  4320663025-1 em sessão do dia 05 de maio de 2010, através do presente 
instrumento, efetuam as seguintes modificações, e consolidam o contrato social nos termos dos artigos 
constantes do Capítulo IV - Da Sociedade Limitada, da Lei 10.406/2002 (NCCB). 

- DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

Acordam os sócios que a distribuição de lucros será deliberada em reunião dos sócios, 

devidamente convocada, podendo, se assim decidido, ocorrer de forma desproporcional aos percentuais 

de participação do quadro social, conforme Art. 1007 da Lei 10.406/2002. 
Parágrafo Primeiro - De acordo com o Art. 1008 da Lei 10.406/2002, nenhum dos sócios poderá 

ser excluído da participação de lucros, devendo ser respeitado os mesmos critérios de avaliação para 
distribuição de lucro aplicados aos demais. 

Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do 
exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n2 10.406/2002. 

II— DAS CLÁUSULAS INALTERADAS 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as cláusulas do contrato social, que por força do 

presente instrumento não sofreram modificações. 

j Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 	 000031 
Certifico registro sob o no 7370643 em 14/10/2020 da Empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, Nire 43206630251 e protocolo 
206782241 - 05/10/2020. Autenticação: 50A3E7F1D499C75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Pare validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validecao  e informe n° do protocolo 20/678.224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. 
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Após as alterações havidas, os sócios em comum acordo, resolvem consolidar o contrato social nos 

termos das seguintes cláusulas e condições, que reciprocamente aceitam e outorgam, a saber: 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
CNPJ: 11.966.640/0001-77 - NIRE: 43.206.630.251 

- DO NOME EMPRESARIAL 

Que o nome empresarial da presente sociedade é BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

II— DO NOME DE FANTASIA 
O nome de fantasia da sociedade é de BRDIGITAL, COMPULINE. 

III - DO OBJETO SOCIAL DA MATRIZ E FILIAIS DE N2  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 
O objeto social da Matriz, inscrita no CNPJ 11.966.640/0001-77 e NIRE 4320663025-1, da filial de n9  

2, inscrita no CNPJ 11.966.640/0004-10 e NIRE 2990110279-7; da filial de n 3, inscrita no CNPJ 
11.966.640/0003-39 e NIRE 3590443639-9; filial de n2  4, inscrita no CNPJ 11966.640/0005-09 e NIRE 
2390055870-8; da filial de n2  5, inscrita no CNPJ 11.966.640/0009-24 e NIRE 5390034082-1; da filial de n 6, 

inscrita no CNPJ 11.966.640/0006-81 e NIRE 5190040206-9; da filial de n 7, inscrita no CNPJ 

11.966.640/0008-43 e NIRE 2190026191-6; da filial de n9  9, inscrita no CNPJ 11.966.640/0010-68 e NIRE 
4290111661-5; da filial de n 10, inscrita no CNPJ 11.966.640/0011-49 e NIRE 1590044766-7; e da filial de 
n2  11, inscrita no CNPJ 11.966.640/0012-20 e NIRE 3390140756-6, da presente sociedade, é de: 
1 - Serviços de comunicação multimídia - SCM; 
2 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; 
3 - Serviços de telecomunicações por fio; 

4 -Serviços de telecomunicações sem fio; 

5 - Prestação de serviços de telecomunicações (telecomunicações por fio, sem fio, provedores de acesso às 
redes de telecomunicações e serviços de manutenção de redes de telecomunicações; 

6 - Serviços de desenvolvimento de projetos; 

7 - Serviços de assistência técnica e consultoria em teleinformática e informática; 

8 - Serviços de transmissão em telecomunicações e projetos na área de telecomunicações; 
9— Serviços de acabamento de rede; 

10— Construção de estações e redes de telecomunicações; 
11 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 
12 - Aluguel de imóveis próprios; 

13 - Aluguel de móveis, máquinas e equipamentos para escritórios; 
14 - Consultoria em tecnologia da informação; 

15 - Locação de equipamentos de teleinformática e informática; 

16 - Manutenção e reparação de equipamentos de teleinformática e informática; 

17 - Instalação e manutenção de redes de comunicações; 

18—Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; 

19 - Inovação a pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia da informação (TI); 

IV - DO OBJETO SOCIAL DA FILIAL DE N9  1 
Que o objeto social da filial de n2  1, inscrita no CNPJ 11.966.640/0002-58 e NIRE 4390161123-4, da 

presente sociedade, é de- 
1 - Serviços de desenvolvimento de projetos; 

2 - Serviços de assistência técnica e consultoria em teleinformática e informática; 
3 - Serviços de transmissão em telecomunicações e projetos na área de telecomunicações; 
4 - Serviços de acabamento de rede; 

2 

j Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 
Certifico registro sob o n° 7370643 em 14/10/2020 da Empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, NirÇ 	 protocolo 
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5 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 
6 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 
7 - Aluguel de imóveis próprios; 
8 - Aluguel de móveis, máquinas e equipamentos para escritórios; 
9 - Consultoria em tecnologia da informação; 
10— Locação de equipamentos de teleinformática e informática; 
11 - Manutenção e reparação de equipamentos de teleinformática e informática; 
12 - Fabricação de estruturas metálicas; 
13 - Montagem de estruturas metálicas; 
14 - Instalação e manutenção de redes de comunicações; 
15 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente. 

V - DO OBJETO SOCIAL DA FILIAL DE N2  8 
Que o objeto social da filial de n2  8, inscrita no CNPJ 11.966.640/0007-62 e NIRE 4190140115-7, da 

presente sociedade é de: 
1 - Serviços de comunicação multimídia - SCM; 
2 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; 
3 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 
4 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; 
5 - Aluguel de imóveis próprios; 
6 - Aluguel de móveis, máquinas e equipamentos para escritórios; 
7 - Consultoria em tecnologia da informação; 
8 - Locação de equipamentos de teleinformática e informática; 
9 - Manutenção e reparação de equipamentos de teleinformática e informática; 
10— Instalação e manutenção de redes de comunicações. 
11 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 

VI— DO OBJETO SOCIAL DA FILIAL DE N2  12 
O objeto social da filial de n9  12, inscrita no CNPJ 11.966.640/0013-00 e NIRE 3190253618-0, da 

presente sociedade, é de: 
1 - Serviços de comunicação multimídia - SCM; 
2 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC; 
3 - Serviços de telecomunicações por fio; 
4 - Serviços de telecomunicações sem fio; 
5 - Prestação de serviços de telecomunicações (telecomunicações por fio, sem fio, provedores de acesso às 
redes de telecomunicações e serviços de manutenção de redes de telecomunicações; 
6 - Serviços de transmissão em telecomunicações e projetos na área de telecomunicações; 

VII— DO CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social da empresa é de R$ 1.325.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil reais), 

distribuídos em 1.325.000 (um milhão, trezentas e vinte e cinco mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 
(um real), já integralizados em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios: 

NÍCOLAS PINTO LINNÉ  	1.272.000 QUOTAS = 	R$ 1.272.000,00 	96% 

HELIO RICARDO DE MATOS QUADROS 	53.000 QUOTAS => 	R$ 53.000,00 	04% 

TOTAL 	1.325.000 QUOTAS = 	R$ 1.325.000,00 	100% 

VIII - DA SEDE, FILIAIS E FORO 
A sede da sociedade, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0001-77 e NIRE 4320663025-1, é na Rua 

Comendador Azevedo, n2  140, 22  andar, bairro Floresta na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 
do Sul, CEP 90.220-150, com suas respectivas filiais conforme segue: 

- Filial de n2  1, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0002-58 e NIRE 4390161123-4, é estabelecida na 
Avenida dos Imigrantes, n2  1321, Sala 02, Lote 13, Distrito Industrial, na cidade de Panambi, Estado do Rio 
Grande do Sul, CEP 98.280-000; 
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- Filial de ng 2, inscrita no CNPJ n 11.966.640/0004-10 e NIRE 2990110279-7, é estabelecida na 

Rua Luiz Tarquínio Pontes, n9  1404, Gaipo 3, Sala 1, Bairro Pitangueiras na cidade de Lauro de Freitas, 

Estado da Bahia, CEP 42.701-450. 

- Filial de n2  3, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0003-39 e NIRE 3590443639-9, é estabelecida na 

Rua Padre Chico, n2  110, bairro Santo Amaro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.747-090. 

- Filial de n2  4, inscrita no CNPJ nQ 11.966.640/0005-09 e NIRE 2390055870-8, é estabelecida na 

Rua Paulo Batista, ng 102, bairro Pajuçara, na cidade de Maracanaú/CE, CEP 61.932-160. 

- Filial de n 5, inscrita no CNPJ n9  11.966.640/0009-24 e NIRE 5390034082-1, é estabelecida no 

Setor Comercial Norte (SCN) Quadra 01, Bloco E, Sala 1403, bairro Asa Norte, edifício Central Park, na 

cidade de Brasília/DF, CEP 70.711-903. 

- Filial de n2  6, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0006-81 e NIRE 5190040206-9, é estabelecida na 

Rua Amazonas, n2  1328, Lote 7, Jardim Aurora, na cidade de Sorriso/MT, CEP 78.890-000. 

- Filial de n9  7, inscrita no CNPJ n9  11.966.640/0008-43 e NIRE 2190026191-6, é estabelecida na 

Rua das Bromélias, n2  21, bairro Vivendas do Potosí na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000. 

- Filial de n2  8, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0007-62 e NIRE 4190140115-7, é estabelecida na 

Rua Doutor Carvalho Chaves, n2  928, bairro Parolin na cidade de Curitiba/PR, CEP 80.220-010. 

- Filial de n2  9, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0010-68 e NIRE 4290111661-5, é estabelecida na 

Avenida Patrício Caldeira de Andrade, n2  1286, 22  andar, bairro Capoeiras na cidade de Florianópolis, 

Estado de Santa Catarina, CEP 88.085-150. 

- Filial de n2  10, inscrita no CNPJ n9  11.966.640/0011-49 e NIRE 1590044766-7, é estabelecida na 
Avenida Governador José Malcher, n9  168, Conjunto 110/111, Caixa Postal 023, bairro Nazaré, na cidade de 

Belém, Estado do Pará, CEP 66035-065. 

- Filial de n2  11, inscrita no CNPJ n9  11.966.640/0012-20 e NIRE 3390140756-6, é estabelecida na 

Rua Figueira de Meio, n 232, 22  andar, bairro São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, CEP 20941-000. 

- Filial de n2  12, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0013-00 e NIRE 3190253618-0, é estabelecida na 

Avenida Rondon Pacheco, n2  2300, Sala 107, e-Box 15, bairro Saraiva, na cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, CEP 38408-404. 

- Filial de n2  13, inscrita no CNPJ n0  11.966.640/0015-72 e NIRE 2690077832-8, é estabelecida na 
Rua Engenheiro Otávio Arantes, n2  516, bairro Imbiribeira, na cidade de Recife, Estado do Pernambuco, CEP 

51170-420. 

- Filial de n2  14, inscrita no CNPJ n2  11.966.640/0014-91 e NIRE 2490031775-2, é estabelecida na 
Avenida João XXIII, n2  701, bairro Santos Reis, na cidade de Paramirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 
59141-030. 

- Filial de n2  is, é estabelecida na Rua Cenno Sbrighi, n2  45, bairro Água Branca, na cidade de São 
Paulo, Estado do São Paulo, CEP 05.036-010 

Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para a resolução dos 
dissídios sociais que porventura possam ocorrer. 

IX - DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

4 

V Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 	 - - 
Certifico registro sob o n° 7370643 em 14/10/2020 da Empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, Nire 43206630251 e protocolo 
206782241 - 05/10/2020. Autenticação: 50A3E7F1D499C75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http:/rucisrs.rs.gov.br/vaIidacao  e informe n° do protocolo 20/678.224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. 

pág. 6112 

000034 



X - DO PRAZO 

O prazo de duração da sociedade é indeterminado e iniciou as suas atividades no dia 05 de 

abril de 2010. 

Xl- DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade cabe ao sócio NICOLAS PINTO LINNÉ, que terá amplos poderes de 
representá-la, em qualquer ato comercial, fiscal e jurídico, autorizando o uso do nome empresarial e a 
outorga de procurações, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

XII - DA RETIRADA DE PRO LABORE 

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas 

as disposições regulamentares pertinentes. 

XIII - DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração até os quatro meses seguintes ao encerramento do exercício social, 

procedendo a elaboração do balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
Parágrafo Único - Os sócios deliberam em comum acordo que os lucros apurados em balancetes 

intermediários poderão ser distribuídos aos sócios no decorrer do ano calendário, sendo compensados com 

o que houver sido apurado por ocasião do encerramento do exercício. Os balancetes que apurem os 

referidos lucros deverão ser transcritos no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos. 

XIV - DA INDIVISIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para 

a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

XV - DA RETIRADA DE SÓCIOS 

Em caso de retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá necessariamente. Ocorrendo a 

retirada, o retirante deverá cientificar a sociedade, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
dias, ficando assegurado ao sócio remanescente o direito de preferência em igualdade de condições. 
Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas da sociedade podem ser 
livremente transferidas. 

XVI - DO FALECIMENTO, DA INTERDIÇÃO E DO DIVÓRCIO 

No caso de falecimento, interdição ou separação judicial de quaisquer dos sócios, a sociedade 

adotará a regra de realização, em 30 (trinta) dias da ocorrência, de balanço especial e lavratura de termo 

de alteração contratual, com o devido registro pelos herdeiros, quando for o caso, da saída do sócio 

falecido da sociedade na qualidade de sucessores. Caso se efetive a regra de que o(s) herdeiros(s) não 

integre(m) a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do 

impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela 

após 90 (noventa) dias da data do balanço especial e cujo valor da parcela não ultrapassará o valor das 

5 

j Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 	
000035 

Certifico registro sob o n°7370643 em 14/10/2020 da Empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, Nire 43206630261 e protocolo 
206782241 - 05/10/2020. Autenticação: 50A3E7F1D499C75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protocolo 20/678.224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bemardoni Gonçalves - Secretário-Geral., 

pág. 7112 



respectivas quotas do sócio falecido podendo ser acordado forma e valores distintos por consenso expresso 

e por escrito entre o(s) herdeiro(s) e o(s) sócio(s) remanescente(s). 

Parágrafo Primeiro - Será facultado ao(s) sócio(s) remanescente(s) o aceite do ingresso do(s) 
herdeiro(s) na sociedade mediante deliberação em reunião extraordinária e decisão por unanimidade. 

Parágrafo Segundo - Caso não haja interesse dos herdeiros em continuar na sociedade, os haveres 

do sócio falecido serão apurados por Balanço e pagos na forma descrita no capítulo VIII a partir da 

apresentação do Alvará Judicial que autorize a adjudicação das quotas ou do formal de partilha. 

Parágrafo Terceiro - Em caso de não interesse dos herdeiros em permanecer na sociedade será dado 

direito de preferência em caráter de igualdade aos sócios que permanecem na sociedade para aquisição 

das quotas dos herdeiros em proporções iguais para os mesmos, podendo ser acordado de forma distinta 

pelos sócios que permanecerem na sociedade. 

Parágrafo Quarto - Em caso divórcio de quaisquer dos sócios, a sociedade realizará a apuração de 

balanço patrimonial especial de haveres e deveres para definição do valor da quota parte do sócio que está 
se divorciando, devendo o valor apurado ser pago pelo sócio divorciando à sua ex-cônjuge a título de 

aquisição da proporção de sua quota parte, liquidando-se as quotas cabíveis à cônjuge do sócio 

divorciando. Não se aplica o presente dispositivo aos casos de regime de separação total, que vierem a se 
casar pelo regime parcial de bens após a constituição da sociedade e hipóteses do Parágrafo Terceiro deste 

capítulo. 

Parágrafo Quinto - Caso o sócio divorciando não venha a adimplir a aquisição do valor apurado em 

favor de sua ex-cônjuge o mesmo deverá se retirar da sociedade e os valores pela sua retirada serão pagos 

na forma deste contrato social. Em caso de recusa de proceder as assinaturas nos documentos necessários 

para se proceder a alteração de contrato social de sua retirada da sociedade estará caracterizada infração 

ao presente contrato social e a recusa será causa de expulsão da sociedade, sem direito a receber 
quaisquer valor pelas sua quotas e distribuição de lucros, sendo as quotas sociais do Sócio que retira da 
sociedade distribuídas em frações ideais aos sócios remanescentes. 

Parágrafo Sexto - Os Sócios envidarão todos os esforços para que, no processo de dissolução de 
sociedade conjugal, as suas respectivas quotas societárias sejam integradas ao seu patrimônio no processo 

de divórcio por ocasião da partilha de bens, de forma a se dispensar a aplicação das hipóteses dos 

parágrafos Primeiro e Segundo do presente capítulo. 
Parágrafo Sétimo - No caso de interdição do Sócio de qualquer um dos sócios a sociedade não se 

dissolverá, sendo o mesmo imediatamente retirado da administração enquanto durar o período de 

interdição e podendo o de cujus" ou o interditado ser representado por seus herdeiros ou representante 

legal para os demais atos da sociedade. Sendo caso de interdição de caráter permanente ou por período 
superior a um exercício social, a sociedade se reunirá em Assembleia Geral Extraordinária para deliberar 
pela retirada do sócio interditado e, em caso de deliberação por maioria simples pela sua retirada, 
procederá a apuração dos haveres do mesmo na forma do presente contrato social para pagamento aos 
herdeiros legais. 

Parágrafo Oitavo - Ficam facultadas, mediante deliberação unânime em Assembleia Geral 
Extraordinária entre os sócios remanescentes, que outras condições de pagamento e situação de admissão 

de ex-cônjuge e herdeiros legais na sociedade possam ocorrer, desde que não venham a afetar a situação 

econômico-financeira da sociedade. 

XVII- DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

Acordam os sócios que a distribuição de lucros será deliberada em reunião dos sócios, 

devidamente convocada, podendo, se assim decidido, ocorrer de forma desproporcional aos percentuais 
de participação do quadro social, conforme Art. 1007 da Lei 10.406/2002. 

Parágrafo Primeiro - De acordo com o Art. 1008 da Lei 10.406/2002, nenhum dos sócios poderá 
ser excluído da participação de lucros, devendo ser respeitado os mesmos critérios de avaliação para 
distribuição de lucro aplicados aos demais. 

Parágrafo Segundo - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do 
exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei n2 10.406/2002. 
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XVIII— DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

Dentre as deliberações sociais que serão tomadas pelos sócios estão: 

1 - Modificação do Contrato Social; 

2 - Incorporação, fusão, dissolução da sociedade e sessão do estado de liquidação; 

3 - Pedido de Concordata; 
4 - Deliberação e designação de administradores não-sócios; 

5 - Outorga de procuração para os mais diversos fins, desde que não seja nenhuma atividade estranha ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
Parágrafo Primeiro: As deliberações sociais serão tomadas conforme a participação societária em 

conformidade com o previsto no art. 1076 do novo Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Segundo: As demais deliberações sociais não expressas neste Contrato serão tomadas de acordo 
com o previsto nos artigos 1071 a 1080 do novo Código Civil Brasileiro. 

XIX - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declaram, sob pena da lei, de que não estão impedidos de exercerem a 

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via de 
igual teor e forma. 

Porto Alegre/RS, 02 de outubro de 2020. 

NICOLAS PINTO LINNÉ 	 HELIO RICARDO DE MATOS QUADROS 

Testemunhas: 

MIKAEL ELIAS NICOLINI 
CPF 993.694.940-49 
CRCRS 084459/0-6 

EDSON LUIS FERREIRA 
CPF 690.226.820-72 

OAB 100.985 

7 

000037 
Certifico registro sob o n° 7370643 em 14/10/2020 da Empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, Nire 43206630251 e protocolo 
206782241 - 05/10/2020. Autenticação: 50A3E7F1D499C75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao  e informe n° do protocolo 20/678.224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. 

pág. 9112 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO 
RIO GRANDE DO SUL 

Registro Digital 

Documento Principal 

[Identificação do Processo 

Número do Protocolo 	Número do Processo Módulo Integrador 	 Data 

20/678.224-1 	 RSE2000313683 	 02/10/2020 
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CPF 	 Nome 

690.226.820-72 	EDSON LUIS FERREIRA 

703.703.110-00 	í HELIO RICARDO DE MATOS QUADROS 

993.694.940-49 	JMIKAEL ELIAS NICOLINI 

011.241.630-69 	NICOLAS PINTO LINNE 
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CPF Nome 
Assinante(s) 

011.241.630-69 NICOLAS PINTO LINNE 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA, 
de NIRE 4320663025-1 e protocolado sob o número 20/678.224-1 em 05/10/2020, encontra-se registrado 
na Junta Comercial sob o número 7370643, em 14/10/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo 
examinador Maikon Andrei Martini. 
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá 
ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
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CPF Nome 

011.241.630-69 NICOLAS PINTO LINNE 

703.703.110-00 HELIO RICARDO DE MATOS QUADROS 

993.694.940-49 MIKAEL ELIAS NICOLINI 

690.226.820-72 EDSON LUIS FERREIRA 

Porto Alegre. quarta-feira, 14 de outubro de 2020 

Documento assinado eletrônicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 
14/10/2020, às 09:06 conforme horário oficial de Brasília. 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs 
informando o número do protocolo 20/678.224-1. 
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206782241 - 05/10/2020. Autenticação: 50A3E7F1D499C75B33C94312895DEF5CA56185B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://ucisrs.rs.gov.br/vaIidacao  e informe n° do protocolo 20/678.224-1 e o código de segurança Yt9k 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. 
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2.00 
Preços por item 

Preços em relação ao total 

1.75 

1.50 

1.25 

o 

0.75 

1.00 

0.50 

0.25 

0.00 

SERVIÇO DE INTERNET COM LINK DEDICADO 30Mbps. 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA Pesquisa iniciada no dia 14/05/2021 09:21 IP: 200.0.47.130 
CNPJ: 04.214.44010001-00 
Responsável: Jociclei Assis dos Santos 
Matrfcula:37415 

.ONTE DE 

WPREÇOS 

Item 1 
	

Preços 	 Vir Unit. 	Quantidade 	 Total 

Acesso a Internet Via Cabo 
	

1 	 R$ 5550.00 	 1.0 / Unidade 	 R$ 5550.00 

Órqão/Empresa/Site: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 1 5 REGIAO . CRQ XV 

1 Fonte 	 Identificação 	 Quant. 	 Data 	 Preço 

COMPRASNET 	 NPregão:52020/UA5G:927335 	 1.00 	 17/11/2020 	 R55550.00 

Média Aritmética dos preços obtidos: R$ 5550.00 

Valor Total da Cotação: R$ 5550.00 

DETALHAMENTO DOS ITENS 

Item 1: Acesso a Internet Via Cabo 

Quantidade: 	1.0 / Unidade 

Descrição: 

Link dedicado para acesso à Internet por meio de fibra óptica, com velocidade mínima de 30 mbps (trinta megabits por segundo) com garantia de 100% 

(cem por cento) de velocidade de download e upload. 

Justificativas: 	- 

Preço (COMPRASNET)( 11 	 R$ 5550.00 

Órgão 

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 15 REGIAO - CRQ XV 

Objeto 

Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de serviço de Internet dedicada ao CRQ-153  Região por meio de fibra óptica, com 

garantia de 100% (cem por cento) de velocidade de down)oad e upload. 

Descrição 

Acesso a Internet Via Cabo - Link dedicado para acesso à Internet por meio de fibra óptica, com velocidade mínima de 30 mbps (trinta meqabits por 

segundo) com garantia de 100% (cem por cento) de velocidade de clownload e upload. 

Dados 
Data: 17/11/2020 	 Modalidade: 	Pregão Eletrônico 	 SRP: 	Não 

Identificação: 	N° Pregão: 52020 / UASG: 927335 	 Lote/Item: 	1 

Fonte: 	www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 	1.00 	 Unidade: 	Mega bits/segundo 	 UF: RN 

Fabricante: - 

Marca: 	 Modelo: 

Fornecedor 

Razão Social: 	INTERJATO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LIDA 

CNPJ: 	07.387.503/0001-00 	 Nome Fantasia: 	INTERJATO SOLUCOES 

Logradouro: 	R MINISTRO MIRABEAU DA CUNHA MELO 	 N°: 1943 

Complemento: 	 Bairro: CANDELARIA 

Município: 	NATAL 	 UF: RN 

Telefone: 	(84) 9950-9143 	 Email: financeiro@interjato.com.br  

Observações Gerais da Cotação 
Sem Observações 

Este relatório atende a IN 73/2020 do Ministério da Economia. 
	 000042 	
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 LUÍS EDUARDOAGALHÀES 

De: Gabinete da Presidência 

Para: Comissão Permanente de Licitação 

DESPACHO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL 

O Diretor de Administração solicitou a autorização para prorrogar o 10  termo aditivo 

ao contrato administrativo no. 012/2021 derivado do Processo Administrativo n°. 012/2021 e 

consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é a prorrogação do prazo para serviços 

de internet com aquisição de link dedicado de 30 MBPS, bem como instalação dos 

equipamentos necessários a prestação do serviço contratado pela Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães/ BA. 

A Presidência e a Mesa Diretora, acolhendo os motivos externados pela Diretoria 

Administrativa, que são coerentes, verossímil e explícitos, sobretudo no que concerne a boa 

qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada, AUTORIZA a prorrogação 

solicitada. 

Antes de prorrogar o respectivo contrato, o Setor de Licitações deverá verificar junto 

a Gerência Contábil a existência de recursos orçamentários, especificando-se as dotações 

orçamentárias. 

Após, que a Procuradoria Jurídica seja cientificada da realização de referido 

instrumento com intuito de manifestar-se sobre sua possibilidade, bem como para que 

providencie os atos necessários à concretização do processo dentro dos parâmetros legais. 

CUMPRA-SE. 

Gabinete da P Áj- "dência, em 14 de maio de 2021. 

FEI(NA 	 DE ARAÚJO 

 

Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

FÁBIO ROBERTO LAUCK 
Vic-Prpçidpnfp tia Câ=ra MiiniripI dP 1 iiíc 	 II3  
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LUS EDUA1W0 GALHAES 

IVANEY VICIO 
Primeiro Secretário d 

LIVEIRA FRUTAS 
cipal de Luís Eduardo Magalhães 

c 
FAI3IO f)A ROCHA CARDOSO 

Segundo Secretário da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães 

Rua Octagonal, no 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.8O-O0 
CNPJ: 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628.8900 - www.cmlem.ba.gov.br  



tTNIe  
ÁrA 

à

,  

LUIS EDUARDO MAGALHAES 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 14 de maio de 2021. 

DE: Comissão Permanente de Licitação 

T') 4 ) A. 	 .4. C 1:.4__l_ 
1 r1ir.. LIV pai W.1ALC1 LUJ LC .....t'i LLaUiiLI.tWJ 

COMUN1CAÇAO INTERNA 

A Comissão Permanente de Licitação necessita de informações quanto à previsão da 

existência de recursos orçamentários e financeiros para o exercício de 2021, cuja finalidade é 

010 termo aditivo referente ao contrato W. 012/2021. 

Setor Solicitante: Administração 

Processo Administrativo n°. 062/2021 

1° Termo aditivo ao Contrato n°. 012/2021 

OBJETO: 10  termo aditivo ao contrato administrativo W. 012/2021 derivado do 

Processo Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é 

a prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 

MBPS, bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado 

pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/ BA. 

VALOR TOTAL: R$ 3.168,75 (três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos). 

CLASSIFICAÇAO: serviço. 

Atenciosamente, 

SABRINI Gi NÇ' L Ç ES CAMPOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

	 OOOO4 
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Luis Eduardo Magalhães-BA, 14 de maio de 2021. 

J5~ 
RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA 

Gerente Financeiro Contábil e Orçamentário 

1 	11% o 
 LUIS EDUARDÕ 	ALIIÂ1 

DE: Departamento de Contabilidade 

PARA: Comissão Permanente de Licitação 

INFORMAÇÃO DA CONTABILIDADE 

Exmo. (a) Senhor (a) Presidente, 

Assunto: 10 termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do 

Processo Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja 

finalidade é a prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de Iink 

• dedicado de 30 MBPS, bem como instalação dos equipamentos necessários a 

prestação do serviço contratado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/BA. 

No orçamento do exercício financeiro de 2021, consta a previsão de recursos 

orçamentários para a realização da despesa pretendida, bem como a Câmara Municipal 

dispõe de recursos financeiros. 

As dotações são as seguintes: 

As despesas decorrentes deste processo administrativo correrão por conta dos 
recursos das Dotações Orçamentárias a seguir: 

Unidade Orçamentária: 01 .01.000 - Câmara Municipal 
Programa: 006 - Poder Legislativo 
Fonte: 00 - Recurso Ordinário 

Projeto/Atividade: 1.031.006.2.001 -GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS 
Elemento de Despesa: 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO- PESSOA JURIDICA 
Valor: R$ 3.168,75 
Valor total R$ 3 168,75 

000046 
Rua OctogonaL, n 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magathães - BA - CEP 47850-000 

CNPJ 04.214.440/0001-00 - TEL: (77) 3628-8900 - www.cmLem.ba.gov.br  

e 



LUIS EDUARDO MAGALIIAES 

CONTROLE DE GASTOS DE MATERIAIS/SERVIÇOS 
EXERCICIO - 2021 

CATEGORIA ECONÔMICA Corrente 
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes 

ELEMENTO DE DESPESA 
Serviço de tcc da informação e comunicação 
pessoa jurídica 

SUB-ELEMENTO 

Contração 	de 	empresa 	especializada 	para 
prestação 	de 	serviços 	de 	internet 	com 
aquisição de link dedicado de 30mbps, bem 
como serviços de instalação dos equipamentos 
necessários a prestação do serviço contratado 
pela 	Câmara 	Municipal 	de 	Luís 	Eduardo 
Maqalhaes/ BA. 

MÊS VALOR 
JANEIRO 2021 SEM MOVIMENTO 
FEVEREIRO 2021 R$ 12.675,00 
MARÇO 2021 
ABRIL 2021 
MAIO 2021 R$ 3. 168,75 
JUNHO 2021 
JULHO 2021 
AGOSTO 2021 
SETEMBRO 2021 
OUTUBRO 2021 
NOVEMBRO 2021 
DEZEMBRO 2021 
TOTAL GERAL RS 15.843,75 

Luís Eduardç Magalhães - BA, 14 de maio de 2021. 

'LI 	2  /'- ')XY t Y 	L 

R1AÍOYP td sNTÓ. VA 
GERENTE FINACEIRO CONTABIL E ORÇAMENTARIO 
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LUÍS EDUARDO MAGALHAES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO IN°. 062/2021 

ADITIVO 001 AO CONTRATO N°. 012/2021 

A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, visando continuar 

com o contrato, prorrogando-o para atender a realidade fâtica no que tange a 

prestação de serviços de internet com aquisição de Iink dedicado de 30 MBPS, bem como 

serviços de instalação dos equipamentos neários a prestação do serviço contratado pela 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, demonstrou a necessidade de se 

aditivar o contrato n°. 012/2021, conforme a originalidade do objeto e do valor obtido 

na licitação e firmado no pacto contratual. 

Conforme se observa, a Administração por meio de sua Diretoria e da Mesa 

Diretora justificou a mediada solicitada, uma vez que o preço foi mantido e a 

necessidade pública ainda persiste (existe a necessitada real dos serviços que deu 
1 

Ul %CIIL au .tii LII 11 LI)/ '.31 1i1La.1J. 

No presente caso a renovação contratual, funda-se no art. 57, inciso II do 

Estatuto Licitatório. Cita-se: 

"Art. 57". A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 

adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

exceto quanto aos relativos: 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma 

continua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais 

e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a administração, limitadas há 

LLLC 
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LUÍS EDUADO' MAGALHAES 

No caso ora analisado, considerando que as cláusulas contratuais 

autorizam a possibilidade de prorrogações sucessivas, fundamentada no art. 57, II, da Lei 

n.°  8.666/93, infere-se que os serviços, objeto do contrato original são de natureza contínua, 

logo, nos termos das exigências legais. Portanto, considerando a linha de intelecção no que 

pertine a justificativa por escrito quanto a hodierna existência de interesse público para a 

prorrogação, depreende-se razoáveis e, portanto, válidas (serviços prestados de forma 

satisfatória, manutenção do preço, certidões válidas, nova pesquisa de mercado, etc.). 

Diante do exposto, em razão da possibilidade legal de aditivo e, diante da 

regularidade e necessidade prática, motivada e solicitada pela administração, conforme 

comunicação interna da diretoria adnurustrativa e ratificada pela Presidência e Mesa diretora 

desta Casa, encontra-se o potencial aditivo, legalmente de acordo com as exigências da Lei 

Nacional n°. 8.666/1993. 

Dessa forma, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, atendendo à 

determinação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA e a 

solicitação da Diretoria Administrativa, prossegue com o respectivo aditivo do contrato W. 

012/2021. 

Por fim, há a disponibilidade de recursos orçamentários conforme informação do 

gerente contábil e que a presente renovação está se realizando antes da expiração do prazo 

de validade do contrato. 

Em termo foram observados os preceitos da Lei 8.666/93, de tal sorte que envio à 

Procuradoria Jurídica para estudo e aprovação da minuta do 1° aditivo ao contrato n°. 

012/2021, através da elaboração de Parecer. 

Após, que a mesa Diretora da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA, 

ratifique e homologue, se considerar interessante para a Administração 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 14 de maio de 2021. 

SABRIN -'.NÇ 'ES CAMPOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

OOO49 
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LUIS EDUADOMAGALHÃES 

MINUTA DO 1.° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 012/2021. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no 

f-'-. 	*...-. 	 .L-. r)-.,-...,-... 	'4... 	Í'TTr)T ..-.1-. 	 (,i 'i 1 1i 	/rcri (i C4LLU1L' iL1JiU.1X LtC 1 	L'U JUi1UiLc. - '_.-11 ) L)L) '.j 1[U1IRI%J 	 U'JU1JU, LJ1IL 

sede na Rua Octogonal, no. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhàes - BA, 

• representada pelo Presidente FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, 

inscrito CPF/MF n° 039.770.095-40, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 

11.966.640/0001-77, situada na rua comendador Azevedo, n°.140, Bairro Floresta na 

cidade de Porto Alegre/RS, representada pelo Sr. Vander Silva Furmaniak, Portador do 

CPF n't 029.547.589-70, doravante denominada CONTRAIADA, nos termos do 

processo administrativo n°. 049/2021, que objetiva a prorrogação do prazo de vigência 

do contrato n°. 012/2021, resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das 

('l11Cilc 	1113 ' -. 

• 
1. 	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. 1° termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/ 2021 derivado do Processo 

Administrativo n. 012/2021 e consequente Dispensa nt'. 011/2021, cuja finalidade é a 

prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 

MBPS, bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço 

c(fI(Ir rc10 	 N,fiirncirod Ao T ií Pdiiirr 	 IR A 

2. - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: 

2.1 - Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua 

vigência de 28/05/2021 a 28/06/2021. 

Rua Octagonal. n° 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47850-000 
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1 IQÃW - 
LUIS EDUAiuo MAGALHAES 

3- CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 

3.1. Valor do Aditamento 	3.168,75 (três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos), para 01 (um) mês de prestação do serviço. 
A 	(T 1 T TCY TI 4 (T Y A fli' A r A T%rr A Z 

3.J iJ J L.I '..4J2tXt L . L/ 	LI LI 1 • 4.101.01.000 - Câmara Municipal 

006 - Poder Legislativo 

00- Recurso Ordinário 

01.031.006.2.001 - (estão das Ações Legislativas 

3.3.90.40.00-00- Serviços de Tec da Informação e comunicação - pessoa Jurídica 

5. - CLÁUSULA QUINTA- DA PRORROGAÇÃO: 

5.1 - Nos termns do art. 57,. II da Lei n°. 8.666/1993, a critério da Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães-BA, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos. 

6. - CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇOESGERAIS: 

6.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais. 

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de 

aditamento e 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 

que a tudo assistiram. 

Luís Eduardo Magalhães, XXXXXXXXXX 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO 

CONTRATANTE 

Rua Octagonal, n° 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
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LUIS EDUARDO MAGALHAES 

BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
VANDER SILVA FURMANIAK 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

Nome: 
C1'F: 

Nome: 
CPF: 

000052 
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LUIS EDUADO MAGALHAES 

De: Comissão Permanente de Licitação 

Para: Procuradoria Jurídica 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

A Comissão de Licitação necessita de parecer jurídico para análise da possibilidade 

de formalização do 1 termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do 

Processo Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é 

a prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 

MBPS, bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado 

pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/ BA. 

Atenciosamente. 

Luís Eduardo Magathães, 14 de maio de 2021. 

SABRI ONÇA í' CAMPOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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LUÍS EDUMMONIAGAMús 

PROCURADORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS 

EDUARI)O MAGALI-IÃES - BA 

PARECER JURÍDICO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 062/2021 

10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2021 

Assunto: Consulta formulada pela Comissão Permanente de Licitação solicitando parecer 

sobre 1° Aditivo ao Contrato Administrativo n0  012/2021, Processo Administrativo 

012/2021, e consequente dispensa n° 011/2021, cuja finalidade é a prorrogação do prazo 

para serviços de Internet com aquisição de link dedicado de 30 MBPS, bem como a instalação 

dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado pela Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães/BA. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, II. da Lei Federal n° 8.666/93. 

DA CONSULTA 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 012/2021, derivado do 

Processo Administrativo n°012/2021, referente a dispensa n°011/2021, cuja finalidade é a 

realização do aditivo contratual, objetivando prorrogar o prazo do Contrato em vigência por 

30 (trinta) para aquisição de LINK dedicado de 30 MBPS, bem como a instalação dos equi-

pamentos necessários à prestação do serviço contratado pela Câmara Municipal de Luís Edu-

ardo Magalhães, pela empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ 

n° 11.966.640/0001-77. 

Tal solicitação fora motivada visando a garantia e continuidade do funcio-

namento das atividades do Poder Legislativo, em especial, possibilitar a conectividade com os 

sistemas e sites, todos de vital importância a atividade da casa. A conectividade com a inter- 

u0uuj 
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LUIS EDUARDO MAGALHAES 
net - Rede de Computadores á necessária aos diversos setores da Câmara de Vereadores, para 

o bom andamento dos serviços. 

II -- 1)A RESPOSTA E FUNDAMENTO 

A situação concreta da consulta assenta-se no fato de que a consulente obje- 

tiva uma manifestação deste Departamento Jurídico que ampare e chancele a realização do 1 

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo n° 012/2021. 

Verifica-se que há possibilidade de realizar aditivo objetivando a prorrogação de 

prazo de vigência do Contrato para atender as necessidades desta Casa, por mais O 1 (um) meses, vez 

que há previsão contratual neste sentido, contrme bem determina à Clausula Décima-Primeira - Sub-

cláusula primeira (art 57 da lei 8666/1993). 

Para se autorizar um aditivo, é necessário levar em consideração o rol taxa-

tivo criado pela legislação do Art. 57, II da Lei 8.666/93, senão veiamos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respec-
tivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

II- à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses: 

Os serviços de internet já contratados são de natureza contínua, autorizado 

por clausula contratual para sua prorrogação e possuí relevante interesse do Ente público na 

continuidade dos serviços. 

No caso do presente, o processo administrativo n°062/2021, traz aos autos a 

proposta comercial para a prestação do serviço por mais 30 dias, com valor sem qualquer 

alteração já contratado no contrato original, o comprovante de inscrição e de situação 

cadastral, a certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos Federais 

e a dívidas ativas da União, a certidão negativa da Fazenda Estadual . a certidão d 
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LUIS EDUARDO MAGALHAES 
regularidade fiscal do FGTS, a certidão negativa de débitos trabalhista e a certidão negativa 

de débito da secretaria Municipal de Porto Alegre. Destarte, a empresa encontra-se em regular 

atividade, estando apta a promover o aditivo com a Câmara Municipal. 

A Câmara Municipal observou a dotação orçamentária, possuindo recurso 

para a prorrogação da contratação por 30 dias. 

Em relação a minuta do aditivo apresentado no processo, goza de 

constitucionalidade e legalidade, preenchendo os requisitos necessários para sua celebração, 

nao havendo óbice quanto a sua continuidade. 

III - CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, em consonância com os fatos e fundamentos jurídicos expendi-

dos, e em atenção à consulta da Presidente da Comissão de Licitação, opina-se pelo deferimento da 

alteração contratual mediante Primeiro Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo n° 

012/2021, visto que não há nenhum vício jurídico. 

É o parecer. S.M.J. 

Luís Eduardo Maga1hães/A2frdero de 2021. 

RGERIS PEDRA 
/ ADVOGADO 

OAB/BA 62784 
-ASSESSOR JERIDICO- 

Matricula 37.451 

OROU),  
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l   ADITIVO AO CONTRATO N°. 012/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

Diante da decisão prolatada unanimemente, pela Presidência da Comissão Permanente de 

Licitação, submetida a parecer da Procuradoria Jurídica, acolhidos como fundamento desta 

homologação, que a entendeu correta sobre o ponto de vista jurídico, contábil e administrativo 

o 10  termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do Processo 

Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é a 

prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 MBPS, 

bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado pela 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, HOMOLOGAMOS o presente. 

Publique-se. 

Gabinete d'residência - BA, 27 de maio de 2021. 

FERNANÓ*ÍNEIRO DE ARAÚJO 

Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

FÁBIO ROBERTO LAUCK 
Vice-Presidente da Câmara Muni ipal de Luís Eduardo Magalhães 

- v_ 

IVANEY VICTS 	OLIVEIRA FREITAS 
Primeiro Secretário da Câmara Mir icipai de Luís Eduardo Magalhães 

À..... 
FABÍO DA ROCHA CARÕOSO 

Segundo Secretário da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

000057 
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LUS EDUARDO MAGALHAES 

10  TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 012/2021. 

. 	A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, com 

sede na Rua Octogonal, n°. 684, Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães - BA, 

representada pelo Presidente FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO, brasileiro, 

inscrito CPF/MF n° 039.770.095-40, doravante denominada CONTRATANTE e a 

empresa BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 

11.966.640/0001-77, situada na rua comendador Azevedo, n°.140, Bairro Floresta na 

cidade de Porto Alegre/RS, representada pelo Sr. Vander Silva Furmaniak, Portador do 

CPF n°. 029.547.589-70, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do 

processo administrativo n°. 012/2021, que objetiva a prorrogação do prazo de vigência 

do contrato n°. 012/2021, resolvem aditar o contrato supracitado mediante os termos das 

cláusulas que se seguem: 

1. 	CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. 1° termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do Processo 

Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é a 

prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 

MBPS, bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço 

contratado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/ BA. 

Rua Octagonal. n° 684 - Jardim Imperial - Luis Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47850-000 
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LUIS MUAno.vAGAMUS 
2. - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: 

2.1 - Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua 

vigência de 28/05/2021 a 28/06/2021. 

3- CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 

3.1. Valor do Aditamento R$ 3.168,75 (três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos), para 01 (um) mês de prestação do serviço. 

4. - CLÁUSULA QUARTA DA DOTAÇÃO: 

4.1 01.01.000 - Câmara Municipal 

006 - Poder Legislativo 

00 - Recurso Ordinário 

01.031.006.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.90.40.00-00- Serviços de Tec da Informação e comunicação - pessoa Jurídica 

S. - CLÁUSULA QUINTA- DA PRORROGAÇÃO: 

5.1 - Nos termos do art. 57, TI da Lei n°. 8.666/1993, a critério da Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães-BA, o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos. 

6. - CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

6.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais. 

Rua Octagonal, n° 684 - Jardim Imperial - Luis Eduardo Magalhães-BA - CEP: 47.850-000 
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LOS EDUARDO MAGALHAES 

E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de 

aditamento e 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas 

que a tudo assistiram. 

Luís Eduardo Ma:alhães, 27 de maio de 2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE Luís EDUARDO MAGALHÃES 

BRASIL DI 	L ' SMUN CÁ ÕES LIDA 
VANDER SILVA FURMANIAK 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
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LUS EDUARDO MAGALHAES 

EXTRATO DO 10  TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N°. 012/2021 

OBJETO: i termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do Processo 

Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é a 

prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 MBPS, 

. 	bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado pela 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/ BA. 

DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2021. 

BASE LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

CONTRATADA: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°. 

11.966.640/0001-77, situada na rua comendador Azevedo, n°.140, Bairro Floresta na cidade de 

Porto Alegre/ R.S. 

CONTRATO: 012/2021 

VALOR TOTAL: R$ 3.168,75 (três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). 

VIGÊNCIA: 28/05/2021 a 28/06/2021. 

DOTAÇÃO: 

4.101.01.000 - Câmara Municipal 

006 - Poder Legislativo 

00- Recurso Ordinário 

01.031.006.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.90.40.00-00- Serviços de Tec da informação e comunicação - pessoa Jurídica 

DA INALTERABILIDADE 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n° 012/2021, desde que não contrariem 

o que ficou convencionado no Termo Aditivo. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 27 de maio de 2021. 
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Quinta-fer 
27 de Maio de 2021 
2 - Ano VIM - N° 1436 

Luís Eduardo Magalhães 
[)ário oficial do 

LEGISLATIVO 

Termos Aditivos 

1° ADITIVO AO CONTRATO N°. 012/2021 

HOMOLOGAÇÃO 

Diante da decisão prolatada unanimemente, pela Presidência da Comissão Permanente de 

Licitação, submetida a parecer da Procuradoria Jurídica, acolhidos como fundamento desta 

homologação, que a entendeu correta sobre o ponto de vista jurídico, contábil e 

administrativo o l termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do 

Processo Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é 

a prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de link dedicado de 30 

MBPS, bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado 

pela Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, HOMOLOGAMOS o presente. 

Publique-se. 

Gabinete da Presidência - BA, 28 de maio de 2021. 

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO 

Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

FÁBIO ROBERTO LAUCK 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS 
Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

FÁBIO DA ROCHA CARDOSO 
Segundo Secretário da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 

	0fl0062 cËRTIHCAÇÀO D(GtPL: MM0E9D2JP+4BSUGJIEUXQW 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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LEGISLATIVO Luís Eduardo Magalhães Quinta-feira 

27 de Maio de 2021 
3 - Ano VItI-N° 1436 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N. 012/2021 

OBJETO: 1° termo aditivo ao contrato administrativo n°. 012/2021 derivado do Processo 

Administrativo n°. 012/2021 e consequente Dispensa n°. 011/2021, cuja finalidade é a 

prorrogação do prazo para serviços de internet com aquisição de iink dedicado de 30 MBPS, 

bem como instalação dos equipamentos necessários a prestação do serviço contratado pela 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. 

DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2021. 

BASE LEGAL: art. 57, inciso 11, da Lei Federal 8.666/93. 

CONTRATADA: BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob 

no. 11.966.640/0001-77, situada na rua comendador Azevedo, n°.140, Bairro Floresta na 

cidade de Porto Alegre/RS. 

CONTRATO: 012/2021 

VALOR TOTAL: R$ 3.168,75 (três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos). 

VIGÊNCIA: 28/05/2021 a 28/06/2021. 

DOTAÇÃO: 

4.101.01.000 - Câmara Municipal 

006 - Poder Legislativo 

00 - Recurso Ordinário 

01 .031.006.2.001 - Gestão das Ações Legislativas 

3.3.90.40.00-00- Serviços de Tec da Informação e comunicação - pessoa Jurídica 

DA INALTERABILIDADE 

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n 012/2021, desde que não 

contrariem o que ficou convencionado no Termo Aditivo. 

Luís Eduardo Magalhães - BA, 28 de maio de 2021. 

SABRINI GONÇALVES CAMPOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

CERTIFICAÇÃO DGtTM-: MMÕË9D2/P+4BSUGJI EUXQW 
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ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 062/2021 

10. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. N°. 012/2021 

A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições legais retifica o extrato do contrato n°. 

012/2021 e a homologação publicados no Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/ BA, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ: 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, 28 de maio de 2021. 

LEIA-SE: 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, 27 de maio de 2021. 

Todo o restante permanece inalterado. 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, 31 de maio de 2021. 

SABRI 
	

CAMPOS 
Presidente da 9rnissão Permanente de Licitação 

000064 
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Erratas 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 062/2021 

10. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. N".012/2021 

A Presidente da CPL, no uso de suas atribuições legais retifica o extrato do contrato W. 

012/2021 e a homologação publicados no Diário Oficial da Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães/BA, nos seguintes termos: 

ONDE SE LÊ: 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 28 de maio de 2021. 

LEIA-SE: 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 27 de maio de 2021. 

Todo o restante permanece inalterado. 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 31 de maio de 2021. 

SABR1NI GONÇALVES CAMPOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

CERTIFICAÇÃO bÍGITAL: RJE8KPWJBD6Y2SEEJWJKSG 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 	 000065 


