
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sâmpaio, ne 0E, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07513339-2150 12128

coMrssÃo DE LrcrTAÇÃo

Modalidade: Dispensa No 022/2023PMSSDl

Repartição:
02 - Secretaria Municipal de Administração Geral

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecçáo e instalaÉo de letrêiros turísticos em

chapa galvanizada com base em ACM (alumínio composto), juntos à Praça Orlando Bafista e à Praça

lsabel éampaio, acolhendo assim os interesses da Secretaria Municipal de Administraçáo Geral, deste

Município.

contratado: coMUNlcAçÃO VISUAL E MARKETING COSTA E SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob

n" 47.507.158/0001-16, com sede na Rua Dr. José Marcelino, 90, centro, Palmeiras - BA, CEP:

46.930-000.

Oata:311O112023

CPL e Equipe de Apoio instituÍda Pelo Decreto/GP N" 37712023.

^ 4..d
G'.y \

Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL

odi ei Ap e Souza
bro

J o eira de Souza
Membro

Julgamento,

COMISSÃO:

I



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av, José Sampaio, nq 08, CentÍo, Souto SoaÍes - Bahia, CEP 45.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075l. 3139-2150 1 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O2Z2O23

Souto Soares/BA, 31 de Janeiro de 2023

Da: Secretaria Municipal de Administraçáo Geral
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitações e contratos

Senhora Secretária,

Atenciosamente,

André Luiz SamPaio Cardoso
Prêfeito MuniciPal

Diante da necessidade venho solicitar a contratação de empresa espêcializada na confecÉo e

i"aúiãÉ" de letreiros turísticos em chapa galvanizada com..base em ACM (alumÍnio composto), juntos

á Érri" orlando Batista e à praça lsabá Sampaio, acolhendo assim os interessês da Secretaria

Municipal de AdministraÉo Geral, deste Município.

SUGESTÕES:

Sugerimos a contrataÉo da Empresa COMUNICAÇÃO USUAL E MARKETING COSTA E SILVA

iióa, inscrita no CNÉJ sob n' 4i.507.'r 58/oool -16, com sede na Rua Dr. José Marcelino, 90, centro'

É"trár"" - BA, CEp: 46.930-000, por ser prestadora e fornecedora de qualidade e com experiência

no ramo.

Solicitamos ainda deste setor financeiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestaçáo sobre a

existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração

do Processo de Dispensa de Licitação.



IVA DE CUSTOS E PREVI OE RECU o ENTASÃO Rros
DESP ACHO D ESTIMAT

Prezado Senhor Secretário,

EmatençãoaodespachodeV.Et'.,eobjetivandoainstruçãodoprese'nteproce-sso,informamosque
existe dotação orçamentária p"ã 

"óu"rtri" 
da despesa no valor de R$ 1 1.035,94 (onze mil, trinta e

cinco reais e noventa e quat;;;tavos), ao que ée referir à prestaÉo dos serviços consignada na

seguinte dotaçâo orcamentária vigente:

ASdespesasdeconentesdaexecuçãodestecontratocorrerãoporcontadaseguintedotação:

Unidadeorçamentária:02.02.ol.secretariaMunicipaldeAdministraçãoGeral.
Ãiàã, ãõoa: Desenv. e Manuiençáo das Ações.da Secretaria de AdministraÉo'

ôiÃrr"rçao Econômica: 33903g_ outros 
-serviços 

à Terceiros - Pessoa Jurídica.

Fonte: 't 500

souto soares - BA, 31 de Janeiro de 202

Departa ento de Contabilidade

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, no 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/OOO1-98 -Telefax: (075) 3339-2150/ 2128
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. ,osé Sampaio, ne 08, C.ntro, Souto Soares - Bahia, CEP rt6.99O'O00

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Têlêfax: (07513339'2150 I 2t2E

AUTO PARA ERTURA DO P ESSO DE DI SPENSA OE LI TACÃO

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concementes ao processo administrativo, autuado

iob o no O2Z]2O23, previstas no aÍ1. 24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido

processo e encaminho a V. Sa. para as providências deconentês'

Souto Soares - BA, 31 de Janeiro de 2023.

ANDRÉ LUlz SAMPAIO CARDOSO
Prefeito tluniciPal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT OE SOUTO SOARES

Âv. José Sampaio, ne 08, CentÍo, Souto Soârês - Bâhia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.5s4lOOOl-98 - Telefaxr (075) 3339-2150 / 2128

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

í - A solicitaÇão do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, tem como objáivo a

contratação de empresa espeaializada na conÍecção e instalação de letreiros turísticos em chapa galvanizada

ãà, 0""ã em ACÍyi (alumínio coÀpàstol, juntos à Praça Odanáo Batista e à Praça lsabel Sampaio, acolhendo

assim os interesses da secretaria Municipal de Administração Geral, deste Município.

Pelo quanto apresentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o:

ATO DE DISPENSA DE LICITAçÃO No 02Z2023PMSSD|

Proposta

1 - Proponente - COMUNICAçÃO VISUAL E MARKETING COSTA E SILVA LTDA, inscrita no CNPJ

sob no 47.507.ís8/OOOl-ià,';;;;ede na Rua Dr. José Marcelino,90, Centro, Palmeiras- BA' CEP:

46.93G000.

2-APropostaapresentadaparaofornecimentolemovalordeR$11.035'94(onzemil.trintaecinco
reais e noventa e quatro centavos' conforme tabela abaixo:

O valor proposto está dentro do praticado no mercado, sendo' pois' Íazoável e adequado

As hipóteses de dispensa de licitaçáo com base no artigo 24, inciso ll, da Lei 8 666 de 21 de junho de

1gg3 e alteraçóes posteriores, slndo que essas são consideradas exemplificativas, podendo se

estender a outros casos.

VL. TOTALVL. UNIT.UND.QUAN.DESC oITEM
R$ 3.964,74R$ 152,49Und26Letras Chapa Gavanizada c./ pintura Modelo

EU SOUTO SOÁRES )Relevo 7 cm (
01

R$ 486,72R$ 24s,36Und02Letras Chapa Galvanizída d pintura Modelo:

Relevo 7 cm
02

R$ 1.044,48RS 522,24Und02Letras Chaqa Galvaniz ada c/ pintura Modelo

Relevo 7 cm CORA
UJ

R$ 5.540,00R$ 2.620,00Und02base em ACM com 40 3 Paftes04

R$ 11.035,91TOTAL



Diante das consideraçóes mencionadas e com base nos princípios d1 19q1i9.".19' Economicidade e

Éfrciência, além dos fatos anolados é que em1imos PARECER FAVORAVEL à contrataÉo e

áncam,nnã a Vossa Senhoria à Pro."r"o Administrativo n' 02212023, para que seja emanado o

parecer Jurídico soOre a possibilidade da contratação por Dispensa de Licitação, visto o preceituado

no 
"rtúo 

Za, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores'

coMrssÃo:

odi Souza

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José §ampaio, ne 08, CêntÍo, Souto SoaÍes - Bahie, CEP tl6.99O'O00

CNP., 13.922.554/OOO1-98 - TeleÍax: (075) 3339-2r50 / 2128

PARECER DA COMISSÃO

Souto Soares - BA, 31 de Janeiro de 2023

.t
dA+)

Amaury AlvKBatista Junior
Presidente da CPL

to.er.ryMa"souo
Membro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nq 08, Centro, souto soeÍês - Bahia, cEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0@1-98 - Telefax: (07513339-2150 I 2128

Este é o entendimento que elevo à consideraÉo superior

Soares - BA, 31 de Janeiro de 2023.o

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Processo de Dispensa de Licitação no 02Z2023PMSSD|'

Trata o presente expediente sobre a contrataçáo de empresa especializêda na @nfecçáo e instalação

de letreiros turísticos em chapa galvanizada ôom base em ACM (alumínio composto), juntos à Praça

óilando eatista e à praça lsabet-Sampaio, acolhendo assim os interesses da Secretaria Municipal de

Administração Geral, deste Município.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da AdministraÉo Pública licitar os serviços ê

obras de que necessita para a conãecuçáo das suas finalidades, a própria Constituiçáo Federal Íessalva

a possibiliàade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório'

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de

licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93'

Os casos de dispensa, exemplificados no aÍtigo 24 da Lei 8.666/95, ocoÍrem quando há inviabilidade de

competiçao, sendo lícito ãã-administrador agir movido pela discricionariedade, visando, única e

exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçáo do aft. 24'

fl - para outros serviços e compras de valoÍ até 1}o/o (dez por cento) do limite previsto na alÍnea "a",

do inciso ll do artigo anterior e para alienaÉes, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se

refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada

de uma só vez.

ucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o n" 30.358

PARECER JURíDICO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cenro, Souto Soeres - 8ahia, CEP 46.990'000

CNPJ 13.922.554/0@1-98 - Telefax: (07513339'2150 I 2l2E

DISP NSA DE LIC ITACÃO No o22t20

o Prefeito Municipal de souto soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e

constitucionais:

Reconhece e RATlFlcA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666/93, a situação de dispensa de licitaÉo

no presente processo, em consonância co-m o despacho formulado pela comissão Permanente de

Liciiacão, vijto manifestaçáo no p"re"", jurídico. Em conseqüência a Empresa CONTRATADA:

ãóiíú}]'cÀõÀo ütsúÀ-d- É úriixerpré cosrA E slLvA LÍDA, inscrita no 6NPJ sob no

47.507.1S8/ObO1-1G, com seOe nà Rua Dr. José Marcelino, 90, Centro, Palmeiras - BA, CEP: 46 930-

000.

Souto SoareJBA - 3í de Janeiro de 2023.

ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito MuniciPal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahiâ, CEP 46.990'000

CNPJ r3.922.554/ooo1-98 - Telefax: (07511339-2150 I 2L28

HOMOLOGACÃO/A DJUD lcAcÃo

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais HoMOLOGO o

Termo de Dispensa oe Licitaçáil 
"àárÀ""á" 

ó parecer jurídico, elaborado a pedido desta municipalidade, para

oue surta os seus iurioicos- e láóais eteiios e Áoluotco, em favor da Empresa CoNTRATADA:

àô:tuüitãAúõVr,-süÃfÊiirnrejilc cosrA E stLvA LrDA, inscrita no c!lJ- rqb n" 47.507.'ls8/0001-

16, com sede na nua or. los! ü"ã"iino, 90, centro, patmeiras - BA, CEP: 46.93G000. Tem por objeto a

contratação de empresa especiatizada na confecção e instalação de letreiros_turísticos em chapa galvanizada

com base em ACM tafuminio càãpãiô1, juntos à Praça Odanáo Batista e à Praça lsabel Sampaio' acol]t-eltq9

assim os interesses aa secretãia fu-uniáidãiáe namini'stração Geral, deste Município, no valor de R$ 1í 035,94

(Onze mil, trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos)'

Souto Soares - BA, 31 de Janeiro de 2023'

ANDRÉ LUIZ SAMP CARDOSO
Prefeito MuniciPal



OÍqar'Eêatc

PREFEITURÂ DE SOUTO SOARES

'l 3.922.55.t/0001 -98

EW Comunicação Visual
CNPJ: 47.507.í5U0001-í8

Rua Dr. Jo3é flercolino, 90 - Centro - PalmeiraE - BA

Telofone: (88) 9921 8.4874

EUDES

333
â 3olo1l2o23 811125

Rêf.: Letreiro e chapa Galvani.Bsse em ACtl

(75) 3339 2'128

0.39 x 0.39 243,36 R$,186,72

AV. JOSÉ SAMPAIO, 08 - CENTRO
souTo soaRES/BA - cEP 469990-000

Item

1

lmagem

PÍazos e condiçÕe3 de Pagamento
-

;.-:li::: .j:: .i:.:rii;i::' Yal,ii.1dê 
'lÂ 

ci''i'i!â

Negociação 60 dia(s)

30 dias

D€sctição

LetrG Chapa Galvanizada c, Pintura Ítlodelo: Rslêvo 7 cm (

EU SOUTO SOARES )

Letras Chapa Gelyanizadâ c, plÍ urâ odêlo: Rolovo 7 cm

(#)

Leúa! Chapa Galvanizadâ c, pintura Íúodêlo: R6lêvo 7 cm

(COR ção)
besê oír ACll coín ilo 3 PâÍt6s

lrodldas

0.23 r 0.39

Cltds

26

Valor Unit

152,49

Subtotal

R$ 3.964,74

2

3

1

2

Outrog

d€alocamgnto goarga;

o.Oi x 0.51

3.00 x 1.20

Logística

522,24 R$ í.0i14,48

2 2.620,00 Rg 5.5/t0'00

fobl: 32

At lnstalado

Negociação

EUDES
'|1

RS 600,00

8S 11.1135,94



À prefeitura municipal de Souto Soares - BA
CNPJ: 1 3.922.554/0001 -98

coíxAçÃoDE pREçOS

ouEÍo: cdrtreteÉo dc emprcra cspectrll úa yn c,tffc qtrlrÉ ae {*11
;rf.d""Ê, tur*ar i prp*ô&.Uo 8d5ta e â hrya k8bd s*tFe{o. 'par rtal&r r
neersHades dr Prefeltur: MunlÊlPalde §oq!o.toârê5'

PBOPQilEI{trEr @MUMCâçÃo vlsuAt E tt{Â8rm'{G @STÁ E Sllv&:uaA-

Ct'lPl: 47.507.150/0001-16

irlofneço., n* ú. rosé MsÍcêrlâor 90'C.latÍolPal@d1ü§
TELEFOú: f5) 9)1547033 W{.ÀTS ÂPp: {88} 9921$'{E7{

E*lAlti orulech?Dada6.Ínpil'com
tNscRIçÃO MUI$cmL: 44:t6

rw§cRl@ EsrÂilrAL: h€nE

coMrJNlCAç{o,
Ê §LVA:LÍOÀ'

.

Palmeiras. 20 de dezÊmbío d! 2022'

Édarundo da Sihq'(ogB

ÍrEM

.589,80

ÍÍ. l€tÍslÍo -

,em ACIá

I

tetÉiro arÍíí'!o àm
Coniacéo c



PREFEITURÂ DE SOUTO SOARES

13.922.554/0001-98

EUDES

AV. JOSÉ SAÍÚPAIO, 08 - CENTRO
SOUÍO SOARES/BA - CEP ií69990-000

DESCRTçÃO

DAÍA 2610112023

VÁLIDO 60 DIAS

(75) 3339 2Í 28

VALOR

oRçAMENTO

ITEM

1 LETRAS CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA (EU SOUTO SOARES) R$4,680,00

2 LETRAS CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA (#) RS400,00

3 LETRAS CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA (CORAÇÃO) R$520,00

4 BASE EM ACM E METALON R$5.500,00

PAGAMENTOAVISTA

PREVISÃO DE ENTREGA: 30 DIAS

Outros

Deslocamento Souto SoaÍes:

CN 67 0001-09
Rua São José, 33 - Lagoa Grande

Feira de Santana - Bahia
(75) 9831',1 9421

Total:

Rs'1.200,00

n§ 1231n,00



lUl
t
!,1

õ

i
o('fJlttü:r3

tt

Pesquisa realizada em 31 lO1 12023 14:.49:.58

BelêtóÍio gerâdo no dia 3-l lO t 12029 't454 23 (lP: 177.85.205.83)

Em conÍormidade com a lnstrução Normativa No 65 de 07 de Julho de 2021.

Preços ouantidade

Detalhamento dos ltens

Preço

Estimado

Calculado

Percentuâl Totâ IItem

1) Letras em chapa Galvanizadas com relevo em

7 cm e besê em ACM

Rs 13.230,00 Rs 13.230.00

Valor Global: RS 13.230,00

Quantidade

I unilade

Preço (Compras GoveÍnamentai§) l: Mêdiãna das Propostas Finais

,Ê lAn. 5! é tN 65 dc 07.b Jib & m2 |

Órgão: CoMISSA0 NACIoNAL DE ENERGIA NUCLEAR

SAE

Objeto: Confecção de letÍeiro

0bservação

Rs r3.230.00

Dâte: 01/04/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de úcitação

sRP: NÃO

ldenúficâção: Clispensa dê LicitaÉo N" 2AnO22l

UASO: 113203

Descnção

contrataÉo de empresâ especializada na prestação de serviços de çonfecção e in§talaçáo de leÚeiío composto de logo.narcã Íne

dindo aprox. 148x'l33cm, em letrâ caixâ de chapa galvânizada pintada nâ cor laranjê com lâteral de 7cm e face em acÍílico laranja

com iluminação de leds embutida, htras cnên com conjunto med;ndo aprox.. 3@x62cm em letsa caixa de óâPa galvanizada pinta

dâ na cor azul com lateralde 7cm e Íâce em âcrÍlico âzulcom iluminaÉo de leds embutida e letrâs comissão nâcionalde energia

nuclear coÍn conjunto medindo âprox.. 3oox68cm em letra caixa de chapa galvanizada pintada na cor píeta com lateral de Zscm s

em iluminação.

ftdáó.b cúdo m dÉ 3lml lM L:*z lP'. 1n ,ú.N.al
c&bo!ie*.zswzroF.dt6oqPszrrStr.€IvniHt\Zo cYlÉlcHt lhPltÉw X3ld*ild
h@;i;.ü;à4*;.il.b/Cúiicdo^nEln.tLó!?rd..r-zst\4rc1{,rl.h5qoPs@dF5à.€rvÉtíYúOí'sYiíGrqHt'6llP!tÉw l25odt'2á3d

íITNI
SUA lOEO

Relatório de Cotação: Letreiro em chapa galvanizada

i,,tétodo Matemáiico Aplicads: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço cálculado com bâse nã média aritmética de todos os preços

selecionados pelo usuáÍio pârâ aquele determinado ltem.

ca4.one lns.ruçào \oínànr'a \. 65 dp 07 oe Júthode 2a21- @ Anryo ?. a pesqüsà oc Feços será matautuaoa em úuíttlnto qE elteú lvc v&aúo,nêteflitIb aptt@&Pqa a

&íBçáo da çê|d estimab'

Píe9o

Estimado

'l 1 Unidade RS 13.230,00 (un)

Item l: Letras em chapa Galvanizadas com relevo em 7 cm e base em ACM

preço Estimado: BS 13-230,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R§'13.230,00 Média dos Píeços Obtidos: RS 13.230.00



DescriÇáo:

CalSer:

CoNFECCAO MOVETS,/ PLACAS / PAINEIS EM VIDRO - CONTRATAÇÃO DE

EMPÊESA ESPECTALTZADA NA PRESÍÀçÃO DE SEÂV|çOS DE CONFECçÃO E

INSTALAÇÂO DE LETREIBO COMPOSÍO DE LOGOMARCA MEOINDO APROX.

I4AXI33CM, EM LETRA CÀIXA DE CHAPA GALVANIZÂDA PINTADA NA COR

LARANJA COM LAÍEBÂI DE 7CM E FACE EM ACRÍLEO IÁRANJA COM

ILUMINAÇÃO DE LEOS EMBUTIDA LETRAS CNEN COM CONJUNIO MEDINDO

ÂPROX 3OOX62CM EM LETHA CAIXÂ DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA NA

COR AZUL COM LATERAL OE 7CM E FACE EM ACRÍLrcO AZUL COM

ILUMINAÇÃO DE LEDS EMBUTIDA E LETHAS COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA

NUCI,TAR COM CONJUNTO MEDINDO APROX-.3OOX68CM EM LETRA CAIXA DE

CHAPA GALVANIZADA PINTADA NACOR PBETA COM LATEBAL DE 2,5CM SEM

ILUMINAÇÃO,

22586 - CONÊECCAO MOVEIS / PLACAS / PAINEIS EM VIDBO

RAáO SOCIAL DO FORNECEDOR

Lote/ttem: l/1

At8: N/A

Fontq www.compíasgoreínamentais.gov

br

Quaotidade; 1

Unidade UNIDADE

UF: RJ

VALOR DA PROPOSTA FINALCNPJ

0 r .137.638/0001-31
*VENCEDOR *

A A UNIVERSIDADE DAS LEIRAS PROGRAMÁCAO VI§JAL LTDA

MaÍcâ: Marcâ não iníormadâ
FabÍicants F6bri€nte não infoímâdo
DESCíiÇãO: CONÍRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIÂUZADA NA PRÊSÍAÇÃO DE SERVIçOS

Rs 13.230,00

sCM SEM TLUMINÂçÃO.

Estado: cidade:
RJ Bio dê Jan€io

Enderêço:

R VISCONDE DE SANTA CRUZ, OO285

ffi n -4" "-*" m db 3lD1r2oã ra:5.'23 tP 17.s206.s<l,

ffim trffi*#ffffiomsí*rq*,"*,6w r.25odr.25itd 2t1

Nome de Conlsto: Teleíone: Emâil:

Leila 121)22284223 lniletras@uniletrês.com.br



(â LAUDO DACOTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aitmética dos preços obtidos:

Item 1 - LetÍas em chapa Galvanizadas com relevo em 7 cm e base em ACM

- I preço do portal Compras GoveÍnamentais praticados pela Administração Pública de licitaçôes hornologadayadjudicadas no dia

01lO4l2O22, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

ffi oescntrtvo oE FóRMULAS urLtzADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços Íinais da lichação e seleciona o preço do meio (no caso de número impaí de pÍopostas) ou â nÉdiâ dos preços do rneio.

lEf n r.". .--" m .tE 3i/0t12@l í,1:5,t:23 ÍF iz.ú526.&r)

mffia#!:*##* 
Hu!.Pd$/aÍ253dr.253d



§ Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ItfNçÂO - O Aanco de Preqos é umâ solúÇão tecnológica que âtende aos parâmelrôs dê pesquisa disposlos em Leis vigentes,

lnstruções Normativas, Acórdãos, Regulâmentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fôntes goveÍnamentais,

complementares e s,tes de dominio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, srm. um meio para que as pesquisas sejam

Íealizadas de foÍma sequra, ágile eÍicaz.

'l - ComprasNet
wwvy.compÍasgovernamentais.gov.br

Data: 24/08/2022 I I :l 2:06
Acessar a fonte aqú

R.adó.b !d!.lo no dE Siol l*4 1a u:a (P: 1n.É.N.Bt
códiso vúrd.a&: .zstÂ/zrq.!lrEàsqqPs1z(NF9lcsrn3+íYYzoEÚYlrGkqHuS.M!/vAÍ313d
r'!pyj**it ,iácc.r*.-i.bdcr0ttcdoÂd.nü.íed.ãor..{zs_wzto^cnà5qoPszTNFÍtcEln3tNvzooúYt Glí4HLrhPtnOw *253Í253d

Fontes de preços pesquisados no Banco de Preços:



REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

LOGF'ÀDOURO

R DR JOSE T.ARCELINO
90 coMERCtO

CEP
,i6.930{ro0

EA'RRO/DISTRÍI-
CENTRO PÀL EIR]ÀS

vÂzcoNTAKEU@HOTMÂIL.coM TÊLEFONE

frs) 9l5a-7033

1goantn

ESPECÁ!
ESPEC]AT

E OÊSCR OA ÀÍIVIDÂOE
73.í1./+.{r0 - Agênciar de pubticidadê

O E DESCR DÁS AÍIVIOÂDES E

t§
-1

9{r{r3 dir.to||.r*eting
82.9'í .00 deAtividâde6 ecobranças cadôstrainformações

206-2 - §ociedadc Empíêsárla Limatad!
DA NATUREZÂ

oo ESTÀBÊLEOMENTO o€(NOME
EUt coHuNtcacAo vlsuAL

oÊ
,t7.507.í 5E/000í -í 5
MÀTRZ

co PROVANTE INSDE E DEcRtçÃo srTUAçÃO
CADASTRAL 1010a12022

COUUNICACÂO VISUAL E TIÀRKETING COSTÂ E

NOME EMPRÊSAFIAt

SILVA LTDA

FORTE

ME

UF

BÂ

ATÍVA

MOÍ|VO OE CADASÍRÀL

11 llgl2022 09:-t3

Aprovâdo pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.g62, de 27 de dezembro de 2Oi g.

Emiüdo no dia ííl0S/2022 às 09:12:48 (data ê hora de BrasÍtia). Página:1/í



( (-)N t-Râ-ro D..\ socltlD \t)t.. t.tllt't-{t)..\:
cotltt,Nt('AÇÀo Vtstr^t. E t\{AllK 1.;t'i NG (:OS-r'À Í. s ,vA Lt.t)^

Pelo plrsr.nte Inst! utus.tto llrrrlitular dr CjonÍrat{, so(ial:

ED\{l:\Íx) l)Â sll-vA (losf ..\. nacioirâlidadc Irlt.,\st t-ulR^. rlâscid() cnr u(,í)lt/l9i(r
c^s^I)o c:nr COllt.tNt{Ào p.,\rtct-^l- DE tlrtNs, ta.MpltEs.Aluo. ponador. c10 cl}t n.-
o99- t -1.r.085-O4. t' dr cÂR-l'ErRÂ N^(it()N^ t. Dl: lI.\Btl-I't-;lçÀ() n,' 02775{63406.
oreà(, r\Frdid{}r Dl.lP.\lt1-.,tt\t L\ f O }ts't',\t)I.,\L t)[ 'l'RA\Slf .O - I]_A.. re:iJe:riç ..
<lonr icil iedoÍaj .o('a) RU-{ DR.rosL MAtt(-.Lt-lo. 9ú. cAsÁ, cEN t'R(). pÂ t-i\I t-llt.Â s,
ll^. (ltlP 4ír.930-0O0, BRASlf .,

-4N'1()!\lO IVIl,SON SlLvA. rraciolirlidarlc tt lt^Sl t,til R.\_ nascido ern Z-t^)6/19ó8.
DIV()R(:l/tt)O. liMPRIiS.,\R|O. portarlrr clo CPtr n' -1?9.920.823-20. e rla C.\t{'l'Eflt..t
l)Ii ILll.N'l TDADE n" 1235.1175. i)i'gà(r expL"rliJ()r Sli( :tltj t=ÀR t.^ f)E Sta(;t'R^N(.t.{
Ptittt,l('^ - ..\C. rcsidentc .- it,nrici tiatto(a ) ;o(ê, t{tiÁ SOU.I'O sOARF;s, t36,,4p Ot,
cEN t't{(), sr_ÂBR^, t!.4,. cEp rtó.900_0lxt, rtraAst I -.

Resolrrm constiruiÍ umâ 3ocicdadc lirniiâd:r r,rerli:rrrrs ss seguintes clúusulss,

D() l,:liQl-,1 DItr\M liNl'0
(ll-^trstjlA PRrMI:lRA. I)eclara. sôb âs psnirs drr lei. que se enrluadra na conciçào tle
l\rl(-R()El'tPRt,S,\.-llll n(,s icrin(is da Lci (lorri irier»cÍ]r.r n,. I2-1,de l.l/1212006.

DO N()Mti t,tü1pRh,s^RtÀr., t)4 §ut)E E I)Âs l. -t.{.ts

(ll,AL:sul,.\ sr-ctiNl)^. Á socieiiade giÍa súl-. u r)oril\i c,rpresan.r c()MUNl(r\ÇÂ()
vlsu.'\L L. iltARKli'rrNG co.s'l-^ li: stl-vA l,'l'l)Â -r errtro coDro !.ronrc .rinrasia li\1,
(. ()r1L \I(.\('-\O \ tst..\l_.

(lI-ÁtlSUl-Â 'I t RCEIRÂ. A societiarie renr setle: RU-^ DR .IO§!- MÂR(:El_t\(). 90,
:COML.RCI0, CEN'l RO. P-{I-§,t EtIr.-\S. U.\. (}-1, í6.910-000.

(lL^tistrl-..{ íJu^ll'l'^. A socitxl:rdc pod(irÍr. a qutlqrrcr renrpo- abr.ir ou têchar' filial orr
oulra deper.rriêrrciir. rrrcrjianie íiteraçàu cür)!rutll:rl. desde que aprtvado [,cli)_s \otris
correrpcrndcnles dos sôcios. no nrínim,;.:r trüs q{:rrtos do r.:apital social. tros teirn{}s tio arl.
1.076 dâ l,ei n' tO.4O612002.

DO ()Ii.r t._ I O s()(-t.\t. r. t)..\ t)t.l{Â(-À()

(.1,^L:Sl;l-,.1, QUIN'l-..\. A socj.iiai.i,J igu F(,r {'biut:r(r}) srrçr:rli:rrsi:

^(;íiN(]lÂS 
DE pliBl-tClt),.\l)!t rvt^ttli r.t l.lNC r)IRE.t.o

^t! 
CAvEr- t)ti C()BR.\NÇ..\ E IN l'í.rtr u,\(:Õt,:§ (._\Í).\s.r.R.{Is.

:\ t.t vIt).41)us

*A* ArÁr

d

Re(, tit lrrYiirl I i,,.)t/,

{l
CertrÍco o Registro sob o no 98222'1 60 em 1 0/08i/2022
Proi@lo 225280671 de 1olffiB22
Nome da ernprBâ coMUNtcAÇÀo MSUAL E MÂRXETING COSTA E SILVA LTDA NIRÊ 29205381-o31
Eslê dôcljmenlo podê sêr vê.ificado êm hllp /rÍ@'njuc6b.ba-gov-úiÀUTENTCACAODOCUUENTOS;AU1Ei.ÍlCACAO.aspr
Chançêla 30.113ô671 Í 38240
Êsiâ qá{ra for aulc.rticôdâ digitslía€ilê e *rada qa!0l@t?,,22
po. Tlana Regils M G de AraúJo . SecretiÉFcêrd

'UCEA

íw



(.ON't-R,t t'o t)^ soClti t).\t)Ít t _r )t t-t'r\ DÀ :

colltrNl(,\(,tÃ«l vtsU,rl_ I.- N,t^Rht;t lN(; ( ()s t'^ L s .!.\ t_t-D..\

(-()D . t(- ,\(-ÂO t)..\S ,\ I tv ).,\r)lts l.:(:()NÔ \.1Í (-.\ s

?311-4/00 - Agências de Publicidade.
7319-0/03 - lvíarletinu l)ircr o.
8l9l -ll0O - Ali!,idades de Cobrança e lot'orntaçircs Catlastr:is

(ll.ÁíjSI-tÍ..A .§LlX'l'À. A enrpresa inicialLi suÍs trtir iJ:ulu:i l partir cla ilara clo ari.ltrír.anrerrttr
e scu prazo tle Juraçào é irrdeternrilrarlo.

r)o cAPt'l'ÂÍ. soctAt,
(l!,Árjsur,^ sÉ1'lMA: () capital srr,ciat srrhscliio sera cts ll,s 30.0,00,00 ( t'rinrx Nril ttcâis,
dir'idrdc enr -10.O00 (trinll mil) tirttrtas de \,ílur' :lonuirul l{§ t,t tl {t-lln Í|ell} L.rilir un.!a-
lôlalrrenlc irrrcgritlizado llesta ato cnt r ocda corr:rrte.ltr Fai.,.

Parágr:rlb Í-nico: O capital soriirrl fici irsrim (listril)uido ena!.c os sócios:

[DMU\D() I)Â SIL\'^ COSI'4, corn 28.500 (rinte c oito rnil c quinbenlus) (lrr(,ras.
r:et'ja;:crrd; ru.r ri.t:rl ,.1ç ltS 2t.500.00 (r,inlr c oitrr ltril c quinhcnaos reais) rorirl,))entc
; nlr,',r-i: al iz-ado i'c s:c :rio.
.{l§'l'()l§Io \\'/lL§(}N sll,v-\, collr 1.5( ) (unr ruil c quinhcntos) quotas. prrrlizcnri(, un.)
iotai de ll.S L5O0.íltl lunr nril c qtrirrlrenlos rcâis) Í()taltire,rie integraliz-irdc nesle a[():

CL-.\LiSUI-..l ()ll ..\VÂ. -,\ s quorits sâo indir.isir.eis e uio 1:oderâo ser cedidas ou :ransll,rirlas
a ret-ccitt)s §rrD (-r c(rrlserltimsnto dô{s) outm(s) sócio(s)- ü qrrÉrr lica asscgulado- cnr iguirltlailc
de cuttdiçü.,' c t,tst{r .iircitrr r'le prclr'r€rrcia p i.l suil atlLrisiçâtr- sc pÕstit: ri iendlr.
lirlt:ra liz-alrdo. se r(-.rlizidf, 3 cessão di.lits. a :rltumciro crtntrrrtuitl peflincntü_

cl.^ust.'l,A :{o\Â. A rcsponsabilidade de cadl s,jeirl c Estrira ao \alor de suns ouorls-
mâs lodos rcspontlenr solidariarnelltc pelil Itlteefttlizaçrio <lo capilal sociiri-

lrA 
^trMl:{Is't'tt,lÇÀo 

}: tx, plt() l.^BORri

(:|,ÁusuL.t DECIMA. A adnrirrisilaçào da societlade cabcrá aos Sócio.r1a1 i:r)\tt,Nt)o
DÂ SILV,{ (l()ST^ Ê ÂNI'OXIO lVtt.S()nN litr,1'A de Fornra CON.ttiN t.,r í)t
lsol-Al)^ l\4 EYrÊ cr-.'nr ôs podercs c 

'trihuiçires de represenração ativâ e plssir.a rra
socieiladc- jtrdicial e sxtraiutiicialttrenle. podendô pr.at.car trxlos (rs â(os conrpt ceir(lidús t.r(,
L\blc() \ocial- scmprt, ilc intt-ressc <la sociciladc. írUtol.iTirJ(, o tlso do rrontc Lrr;pruv,u.rul-
r etlirtlr. nir erllí(ntct- litzê-lo ern xli\ idâilc> l.slranltas a(! illteressc sociai ou assunlit uhrigaçÕcs
seia eni !à!'\rr .le ilttalclLter (l(rs c(,ti5tils ou riÉ tc|u\.iit1r5. Lrcrn como cnerar ou ali,Jnar bcrrs
iorr\lcis dar socit1!i.,i<.- sijl'n âuton7-:lü:-lo d{)ts) olrtrols) sôtiois).

di{ &^ a,Ád

(

P,eq: Jl:OôOúll !rÍiin l,.igintr i

{!
@-,**

Cettiíico o Registro sob o no 98222í60 em 1010812022
PÍorocolo 225280671 de 1AOO2O22
Norne da empress coMUNtcAÇÀo vlsuAL E MARKETTNG COSTA E STLVA LTOA NtRE ?9205381931
Êsle oorxmento pode ser vêtficado ern hrD rreg'''juce,b.b€.goV.bí/AUTENTICACÁODOCUMENTOSTAUTENTICACAO.â§pX
Chanceia 30i11 3667 Í 138240
E$a cória t'o' aúenücôda digilalmeríe e assírrg eía f 0m,2022
pot Trana Regila M G dê Araújo - Sscretárá-Gêral

,UCCB



(iot\I'R.\.t.r) t)_{ §o(. Ít:.t).r t}t.t I _t \U.t.^ t).\ :('o}, Lr\ lc'.{c.irr vlsr:.\t. l: !\ti\luit...í t\(; ( ()s.t { }. §lt.v..r !..t t)i\

Parágrafo único. x..o exercicio cia a«fininisrraçào. o 3dlninistrador tcrii direilo zr rrrrr;r relinrda
tncnsitl a tittrlo dc pro hhorc, ctrjrr virlor será deÍinitlrr tle comunr acordo cntre os sdn ics.

DO t Ât..^N(:() p^.1 rarMo\lAI_ D().§ t.r:(--tros E pt;RDÀs

CI,^USUI-^ DÉC|M.^ pRlMt,llt,\. _Ao rémrinrr de cada exercício social. un f,I dedczenrbro' e- adnrinistrador pre-sra[á cootas -iusriricadas de srra admirrisrraçáo. p.occde dó àe{ahorâçÀo dn il1vsrt1{ri6- rro balanço patrirnoni:rr e do h:rranço ,rc .esutradà cc.rriã,r,ico.
clbendo aos sóci(rs. na prrrl:orçâo de strai qrrotas- os lucros otr perdas a;:uratlos.

s\ l " l'.-rl ii.'lrlrelaç:io dos sócio,s a disrribtir--.iu .lc lucros l)o(ie,rir ser. crr: qtralquer per.iorlo <Jcr
artt.t ir partiI Clt'resrrl:ar{r Cio pC|irrúo ill}ril..r.lo_

§ l'.1 distliburçi..: rlos lucros 1xxl'-rl.á nàr,, olrcilercr
apror-ada l)elos sóctos cotis(às.

Rcq sllÍl0o{r; I r0rr:6

l..rll ic il:rlçâs do soe io d.:stic que

clÁllsul.Á DÉCIMÀ sECtJi\-D^. \o5 q1s111-r n1r-ses scSuinrcs ao rélrnino (lu (\erci(i(,
sucial. os sócius c{eliberarâo sohre l'rs 

",,,.,tr. 
e d(signír.ii() aclrli[istra.ior(es). r.lrurnCo Íirr.rr

cill(t.

D() f .A !. ]: ct \.t E, r.l.() DIi socto
cl,Áusul-.{ DECIi\rrA I'ERCEIRA. Falecend() ou interdirado qualquer só.iô. r §(-lciedâdc
continuará su'J aLividàde cont os hctdeiros ou succssores- Nâo sendo iossível ou ine.ristindo
inlercsse destçs ou clo(s) sócioisl leruüncssente(s)- o valor cle seus haveres seni irpurado eliçridndo conr b se tr:r sititaçào palrirntrniiú.la s<rcrctiad.:. ii data da resolução. vctit-içaila grr
birl;rnço espeeralrneltr.. lÊr :rntâdo.

Prrógrafo único. O nrcsnlo proteditlr€nto serí arlo*r<lo enr (.rutros ca.sos enr que a sociedstlc
se rcsolva ern relaçào a seu sócio.

D^ l)t:( tr_Âtt^(.Ão r)t,:, Dlist \,r pr:t)t !I EI.ro
(.:1,.{u-§tjt.^ l.}liclM^ etj^lll'^. ()(s) Adr}ririirr r..rlor (cs) dcclara(11). sob as ptça,, ca lci.tltrt trio r:5rir ittrpctlido de cxetcet-ir adt»inistrrçiur cl: sircicrl:rrlc. poi ler espccial ,rtr r'rrr r ir(trrle
Ll!- con(lenaçào ctinrinal' olr [xJr se enc(]Ílaràr solr trs eÊitos clela. a pena que vede- aincla que

'!-[lpol 
rian]c,rte. ô ace§50 â carg.os púbrir;os, ôu ptrr srilre larimeniar- de'pre*.aricac ir.r- pciraou suh-r-n.)o. corrcussào- pcculato L1u soutra a euon\rrr)ia n.rprrlal.. cLlntra o sistenlir linarrccirc,

nacional' conlril nornrii§ dc tle{êsa rlil corrcrrrtêrtcilt- crrntiJ irs relaçôes de cotrsunrt - lc pú6lica
L1u pr'opried.rJc.

* 6§* &l

i,ii!;rti l

§B\.?
CettiÍco o Regis*o sob o ho 982221ô0 ern lOlOü2322
P.olocrlo 225280671 de 1OlcE2022
Nome Ca eínpÍe§a COMUMCAÇÁO VEUÁL E MARXETTNG COSÍA E srLVÀ LTDA NIRE 2920538193í
E$e doqrÍr4Õlo pode ser vetificado em hflp:ii.eg'njucab.ba.9or.bí/AUÍEiÍÍICACAOOCCUMENTOsíAUÍENTtCACAO.aspr
Chancêla 30,tí 36671 l3lr240
Esta óEis íor aúliücálds digitalmerde e assit:€,da sn 1!ffi!2t'22
por Tiana Regila M G de tu.újo - SêcÍet*i*G€rat

'UCEB
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C()N]'R^'t'O t)^ SOC| tiDAt)ri, l, Í i\.I-l.ADÁ:
cot,ruNtc^cÀo vrsrJ,U_ t1 MARKT'rtNC COS-I.A ti Slr_vÂ 1,1.1)Â

rros (;^§()s onfisso§

cLÂtjsul-^ D[:cIÀrA QUIN'r'^. Os casos omissos no pr€s€nre coDrr?ro selào resolvidos
pelo consenso <tos sócios. conr observância da lx.i no lO.4O()t2OO2-

!'ola()

cl.Átlsr[^ l)t clty^ slix'l 
^. 

t;ica clcirc o tbro de lDAt,l\tutR.i\s-BA pâra o cso-r,cício e
o cunrprimento dos direitos e obr.igaçôcs resuhantes cleste contraro.

Ij, por estarenr essirn jltstos e contratados. lar.rarrr esrs- irlstrrrDrento

l'rrlrnciras-lia, OS rk ,.\gos(o tte 2022,

EDMUNDO OA SILVA COSTA

AN ONIO WILSON SILVA

l(eq. § | ?OOOOI I l.)rlí)

d

{2

l':rcir)t 4

CoÍtiíico o Registro sob o no 982221ô0 em finryzJ'22
Protocolo 22528067í de 10/08/2022
t'rorne da êrnpres€ coMUNtcAÇÃo v§uAL E MARI(ETING cosTA E stLVÀ LTDA NIRE ?9m$61931
Es.e docuÍrênto pode ser verificado ern htlD:;'rêg'n juceb.bâ-go,,/.br/ÀUTENTICÂCAODOCUMENTOSTAUTENIçACAO,â5pX
Chaôcelâ 3Gl1 3667 í 1 3E240
Éstá cxl|íia for âúefltcads dagitdmêrne e aâsr'áde ai igiü}f2o}2
por Traná Regila Í!l G de Àaújo - Secretâiâ4êrát

'UCEB
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tjvF_\l-íih

Jri - I,NOUÀúR Â\ti:riro Dr Í iCR oE r.rp[e§{ Àn §r;rv I nrr,rr-: le:::- Í;{r

&
tvcEF

c\}J 4;.ir):. l:r{ 0U0t - I rr

CERÍIFICo o REGISTR(r E\, l0 
'JÍi 

.01'
PR{}T[X (rlr) ÂRQt'I\'lMENÍr) :9:Eji8t9i I DE I

v

I

I
I

ffi
:24:t0671

TER\t0 DE ALTE\TtCAÇ.io

\(,\lEot[uPRt_\\ ( ouL\r( 1( i0 \.lst \L. É \L\RIGTI\C ( O§T { E Sn-\' r r Íh \
PR! )',I ()C()t () ::5:y)6lt - 10,0&:0::

{ro o90 - c()ta rR {To
F\'T'\Tí' uclr - cl)\TR\To

\I {rRt7

--T--- 
e-.oD- t é a,. @2,ç

TIAN,{ REctLÀ ltt (i DE .ÀRAúJ{)

Seçrctána{rcral

Júnta Comerclal do Estado da Bahla rct0É,no22
Certúco o Regisho sob o nc 98222 1 60 em I 0/08,2022
Protocdo 2252E0671 de 10tO8nO22
Nome da emprêsã coiluNlcAÇÁo vtsuAl E MARKETTNG COSTA E STLVA LTDA NIRE 292053E1931
Este documeÍlto lde sâ vê.ilicedo êm l1ttpi/.'Íegiuücêb.bã.goV.bí/AUTENTICACAODOCUIúENTOSâUtENÍlCACAO.aspx
Chanc€la 3O113867 1 138240
Eít có96 Íor aulênticrda drgtakncntc e assioadr elF tô812022
por ]jôna Regila M G dê Arãú1o - Sedetá.É€eíal

'UCCB
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PREFEITURA iIIUNICIPAL DE
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ESTAE,O DA BAHIA
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LOCAI I'qçOO E FUNCIONAMENTO

2022 021508

coí{cEtroo a
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311o1123,14:2o Consuha Rogulsridade do Emprogador

Voltar lmprimir

*#"Jm
Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição:
Razão

ial:
Endereço:

47.507.158/0001-16

COMUNICACAO VISUAL E MARKETING COSTA E SILVA LTDA

RUA DR JOSE MÂRCEUNO 90 / CENTRO / PALI,IEIRAS / BA / 46930-000

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

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

Valldade: 16/0 1 /2023 a 14/ 02/ 2023

Cêrtaficação Número: 202301 16025 1 17 O4L34045

Informação obtida em 3L/OI/2O23 14:20:31

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

https://consuttasf.caixa.gov.br/consultacÍÍ/pages/consultaEmpregadorJsf 111



MINISÉR|o DA FAZENDA
S€crebria da Re6itâ Fêdêral do Brasil
Proêurãdoria-Gôral da Fazenda Hacionãt

CERr|DÃO NEGATIVA DE DÉB]TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nomê: COflUNTCACAO VTSUAL E UARKETTNG COSTA E STLVA LTDA
CNPJ: 47.507.í58/000í-í6

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrêver quaisqueí dívidas dere_sponsabilidade do sujeito passivo acima.identificado que vierêm a ser apuradas,-é cêrtifcado que
não @nstam pendências em seu nome, relativas a céditos tributirios administrados perá éLcretJriada Receita Fêderar do Brasir (RFB) e â inseriçõês em orviàa Ativa da uniao ióÁuúnto aProcuradoria€êrat da Fazenda Nacbnal (pGFN).

Esta certidão é várida para o estiaberecimênto matriz e suas filleis e, no caso de ente federativo, para
todo.s os órgãos e fundos púbricos da administÍação direta a ere vincurados. ReÍere-se à 

"iu"áã 
oosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e ábrange^inclusive as contribui@s sociais previstas

nas alíneas'a'a d'do paÉgraÍo único do art. 11 da Lei-no g.212, de 24 de julhode .t99í.

A aceitaÉo dêsta certidão está con .icionada à verificeção de sua autênticadade na lntêrnet, nosenderêços <http://rÍb.gov.bÊ ou <htF:/,w/w.pgfn.gov.br>.

cêrtidão emitidâ gratuitamente com base na portaria conjunta RFB/PGFN no 1.7s1, de a1ot2o14.
Emiüde às 09:34:30 do dia 19112!202. <hora e data de Bâsflia>.
Válida até 17106t2021.
Código de contÍole da certidão: 2A12.AFEB.F0C8.OBC7
Qualquer Íasura ou emênda invalidará este documento.

.' !'



Fica certÍficado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurÍdica acima
identificada, relativas aos tribúos administrados por esta SecÍetaria.

Esta certidão engloba todos os seus esta_belecimentos quanto à inexistência de débltos, inclusive os inscritos na DÍvidaAtiva, de compêtência da PÍocuradoria GeÍal do Estadó, ressalvado o direito da Fazenda pública do Estado da Bahia
cobrâr quaisquer débitos quê vierem a ser âpurâdos posteriormentê.

Emitida em 191122022, anÍorme Portaria no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emÉisâo.

A AUTENTIC]DADE DESTE DOCUT'ENTO PODE SER COMPROVADA NAS II{SPETORIAS
FÂZE DÁRhS OU VtA |NTERNET, NO ENDEREçO htF:lrwww.soÍaz-oa.gov.or

Vállda com a apresentação conjunta do cartio oÍiginal de inscÍiÉo no CpF ou no CNPJ da
SecÍetaria de Recêita Federal do Ministério da Fazenda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 19 I l2l 2O22 O9 :32

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emltid. para os êíeitos dos arts. íí3 ê 1í4 da Lei 3.956 dê Íí dê dezembÍo dê í98í - códlgo
fdbutárlo do Estado da Behla)

Certidão No: 20227í07469

RÁzÃo socIAL

CNPJ

47.507.158/0001-16

Página I de I Relc€rtidÀoNcgativa.rpt

:xrrx
tNscRtÇÃo ESTADUÂ!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATMEIRAS

PALMEIRAS . BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Certidão Ne: 00000002

CERTTDÃO NEGATIVÂ DE DÉB|TOS MUNTCIPAIS

Contribulntê!
LTDA

coMUN ICTCAO VISUAL MARE KENN6 COSTÁ 5tE

Endêreço: RUA DR,OSE MARCEUNO. 90 CENTRO

Complemento: coMERCtO

Cidadê/UF: PÂLMEIRÂs. BÂ

CPF/C PJT 47507158000116

lnscríção Êstàdurl/RG:

lnscrição Municipàl: 4426

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima icientúiaJo que vierem . ,ããi,ri.a.i.

É certific-ado que não constam pendências em seu nome, rerativas a cfeditos tributáriose inscríções em dívida ativa do ürni.rpio, ãari"i;#ot pera Fazenda Municipar.

Esta certidão refere-se excrusivamente à situação cío sujeito passivo no âmbito daFazenda Municipal.

E mDÂ Et : t9/122022 09:38:17 hoÉrio dê BrâsÍtià

vÁrDA ATÉr 19/03/2023

cHAvE DE vauDAçÃor 2hlxmÍwM

Vêrlliquê a autênficldade d6ssa Gertidão acêslando o loat l
Qualqua. raaura oú êrnanda invãlÉ.á Gstê doc{mê[to.

http J/wwú. kêêpinformâti.a.côm.brloortal,,web/oalmêiràs.autentica{nd
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PC'ER JLIDICIÂRIO
"TL]STIÇÀ DLT TP"âEê,LHC

CERTIDÃO IIEGATI\IÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,SISTÀS

Nome: COMUNICÀCÀO VISUAL E MÀRKETING COSTA E STLVA LTDA (MATRIZ E

EITIAI S )

CNP.I: 47.507.158/0001-16
Certidão n" : 458OL382/2O22
Expedição: 19/L2/2022, às 09:35:40
Validade: 77/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

rlrFoBüeÇÂo IITPoBTÀNTE
Do Banco Naciona-L de Devedores Trabalhistas constam os dados
neeessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
j-nadimplentês perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sêntença condenatória tlansitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas, inclusive no concêrnente aos
recolhimêntos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a rêcolhimentos determinados em 1ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públ-ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposiçâo fegal, contiver força execut.iva.

Oüv:das ê sr..lestées: cndte!st. jus,br

certifica-se que cotfirrllqÀcÀo vlsuÀ[ B tiÀRaBITNG coslÀ B srlvÀ LrDÀ
(MÀIRIZ E EILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n" {?.507.158/0001-16,
NÀo cONsTÀ como inadimplêntê no Banco Nacional dê Devêdores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts, 642-A e 883-A da ConsolidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pe]-as Leis ns." L2.440/201L e
13.467 /2017, ê no àLo 0\/2022 da CG,IT, de 21. de janeiro de 2Q22.
Os dados constantes desta Certidão são dê re spons abi l idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Cêrtidão atêsta a emprêsa em relaÇão
a todos os sêus estabeLecimentos, agências ou filiais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaL do Tribunal Superior do Traba.Iho na
Internet (http: / /www . tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.


