
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampelo, ne 08, Centro, Souto Soares - 8ahia, CEP 46'990{00

CNPJ 13.922.554/OOO1'98 - Telefax: (075) 3339'2150 / 2128

Repartição:
06 - Secretaria Municipal de Ação Social'

oBJETo: conÍataçáo de empresa para fomecimento.de brinquedos play ground e piscina de bolinhas que

serão destinados a Brinqueoo[elã-ríunÊip"f, serviço de conveniência e ioáalecimento de vínculos - SCFV

da proteÉo Sociat Básica ;;";; int"i""." ia Secretaria Municipal de Assistência Social' dêste

coMrssÃo DE LICITAçÃO

Modalidade: Dispensa No 0222022FMASDl

MunicÍpio.

contratado: MOBI BRINK, inscrita no CNPJ n" 12.631.870/OOO1-48, com sede na Rua Apolo' 67' Baino

São Miguel, Barreiras/BA, CÉP:47 8OO4O2'

Julgamento,

CPL e Equipê de Apoio instituída pelo Decreto/GP N" 22112022'

Amaury A es Batista Junior
Presidente da CPL

An rigues de Jesus José Fáb dê Souza

Membro
bro

Da1a.2210912022

COMISSÃO:



ESÍADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soarês - Behia, CÉP 45.990'{100

cNPJ 13.922.554/0ü,1-98 - Telefax: (075) 3339'2150 / 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO O22I2O22FMASDI

Souto Soares/BA, 22 de Setembro de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitaçóês e Contratos

Senhora Secretária,

SUG ESTÕES:

Atenciosamente,

Diante da necessidade venho solicitar a Contratação de empresa para fomecimento de brinquedos play

oround e Discina de bolinhas que serão destinadoá a Brinquedoteca municipal' serviço de conveniência e

iJiãià"iá5liã'à" ri^ã[r'- sêiúãá e.t.ç"o sociat Básica conforme interesse da secretaria Municipal

de Assistência Social, deste Município.

sugerimos a contrataçáo da empresa MOBI BRINK, inscrita no CNPJ n" '12.631.870/000148, com sede na

árã-Àp"rã, oi, eainô São r',1iírãitá"eit"s/BA, CEP: 47.80gÉ;o2, por ter qualificaçâo para a referida

atividade.

solicitamos ainda deste setor financeiro, através do setor contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentàrios próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagraçáo

do Processo de Dispensa de Licitação.

Ân a Ía
Secretária de

s
a Social

^



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.99{l-000

cNPJ 13.922.554/Ooo1-98 - Telêfex: (075) 3339'2150 / 2128

DESPACHO D E ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVI SÃO DE RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

Prezado Senhor Secretário,

Fonte: 29

EmatençáoaodespachodeV.Exa.'eobjetivandoainstruçâodopresenteplogg:s.olinformamosque
ãri"t"-aótrçao orçamentária para cofertüra da despesa Ào valor dê R$ 17.265,20 (dezessete mil'

ãriàntó. e'sesse;ta e cinco ràais e vinte centavos), ao que se reÍerir à prestaçâo dos serviços

consignada na seguinte dotação orcamentária do orçamento vigente:

As despesas decorrentes da execução deste contrato conerão por conta da Seguinte dotaçáo:

unidade orçamentária: 02.06.03 - Fundo Municipal dos direitos da criança e do adolescente'

iiq"tãlatiriãã6" lióis - ruãn-rt"nçaà a"i nçoàs de promoçáo, proteÉo e defesa da criança e do

adolescente.
ÉÊ;;i; á" Despesa: 4490'52 - Equipamento e Material Pêrmanente'

Souto Soares - B,A,22 de Setembro de 2022'

Departamento de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampeio, ns 08, cêntÍo, Souto soaÍes - 8ahia, CEP 46.99o'{Xr0

CNPJ 13.922.554/OOOI-98 - Telefax: (075) 33392150 / 212E

AUTORIZACÃO PARAA BERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA OE LI

Souto Soares - 8A,22 de Sêtembro de 2022.

AÇÃO

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo'

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo, autuado

ioU o n" O22]2O22FMASDi, previstas no aÍL. 24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do

referido processo e encaminho a V. Sa. para as providências decorrentes'

An Perei ão
Secretáriade Assistência Social

-(À



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto SoâÍes - Bâhia, CEP /t6.99O'{rOO

CNPJ 13.922.5s4loOO1-9E - releÍax (075) 333+21s0 / 2128

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÀO

1 - A solicitação do Procêsso Administrativo ao qual este documento se integra, tem como objetivo a

contratação de êmpresa para fornecimento de brinquedos play ground e.piscina.de bolinhas que serão

Jestinadós a Brinqúedoteca municipal, serviço de cónveniênciá é fortalecimento de vínculos - SCFV da

Éiãi"çããso"iar Básica conformã int'."e.s" oá Secretaria Municipal de Assistência Social, deste MunicÍpio'

Pelo quanto apresentado' damos encaminhamento ao pÍocesso abrindo-o:

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N'O2Z2022FMASD|'

Proposta

1 - Proponente - MOBI BRINK, inscrita no oNPJ n" 12.631.870/0001-48, com sede na Rua Apolo', 67'

Bairro São Miguel, Barreiras/BA, CEP: 47 '8OO4O2'

2 - A Proposta apresentada para os produtos ora contratado é de R$ 17'265'20 (dezessetê mil'

duzentos e sessenta ê cinco ràais e vinte cêntavos)' valor êste fixo e ineajustávêl'

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

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso ll' da Lei 8 666 de 21 de 'iunho de

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

estender a outros casos.

t/- il



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, CêntÍo, Souto Soeres - Bâhla, CEP 46'990{100

CNPJ 13.922.554/0@1-98 -TeleÍexr (07 513339-2150 12128

PARECER OA COM ISSÃO

Souto Soares - BA, 22 de Setembro de 2022'

Amaury A Batista Junior
Piesidente da CPL

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios d1 !99?1i9.".d-?' 
Economicidade e

Eficiência, além dos fatos anolados é que emitimos PARECER FAVORAVEL à contratação e

encaminha a Vossa Sennoria o Êrocliso AdministÍativo n' O2212O22FMASD1, para que seja emanado

o parecer Jurídico sobre 
" 

po"riuitia"o" da contrâtação por Dispensa de Licitaçáo, visto o precêituado

"".àig" 
zali";úolr, o" Lei 8.666 de 2.1 dejunho dê 1993 e atterações posteriores.

coMrssÃo:

n ues de Jesus ,o.nriy@o.rou,.
Mêm



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, C€ntro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990{00

cNPJ 13.922.554/Ooo1-98 -Telêfax: (075) 3339'2150/ 2128

Este é o entendimento que elevo à considêraÉo superior'

Soares - BA,22de Setembro de 2022

cas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Processo de Dispênsa de Licitaçáo no O22|2O22FMASDI

Trata o presente expediente sobre a contratação de empresa para fomecimento de. brinquedos play

ground e piscina de bolinhas que serão destinad-os a Brinquedoteca municipal, serviço de conveniência e

fortalecimento de vÍncutos - sêitãÉr"teção social Básica conforme interesse da secretaria Municipal

de Assistência Social, deste Município'

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da Administraçáo Pública licitar os serviços e

obras de que necessita prr" . 
"oni"a.'iÉo 

das suas finalidades, a própria Constituição Federal ressalva

ã pãi.iuilià"4" oa dispensa da obrigatoriedade do certame licitetório'

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

fi"itãéáo, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8 666/93'

oscasosdedispensa,exemoliÍicadosnoartigo24dalg!8.666/95,ocorremquandoháinviabilidadede
competição, sendo lÍcito 

"o:adminirit"dor 

-agir 
movido pela discricionariedade' visando' única e

exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçáo do aÍL. 24'

ll - para outros serviços e compras de valor até "l0o/o (dez por cento) do limite previsto na alínea "a"'

do inciso ll do artigo anterior e para alienaçóes, 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.

PARECER JURíDICO



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46'990{00
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TelêÍax: (07513339-2150 I Zr2E

DISP SA DE LICtrAcÃo No 022t2022F Dt.

A gestora do Fundo Municipal de Assitência social, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçóes legais

e constitucionais:

Barreiras/BA, CEP : 47 .8OO402.

Souto Soares/BA - 22 de Setembro de 2022'

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666/93, a situação de dispensa de licitação no

presente processo, ", *n"onãn"ácom o ãespacto formulado pela comissáo Permanente de Licitação,

visto manifestaçao no p"r"""i;i;ídil. il""*"qüência do palestrante CONTRATADS a empresa MOBI

BRINK, inscrita no cNpJ n. 12.631.870/0001i8, com ..de na Rua Apolo, 67, Bairro são Miguel,

-tnrr"v.P
Ângel8 Pere tra

Secretária de Assistência Social



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ns 08, Cêítro, Souto Soares - 8âhla, CÊP 46.990'{100

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 33392150 / 2128

HOMOLOGACÃO/ADJUDICACÃO

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

ã i"rro de bispensa àe Licitação, acolhendo o parecer jurídico, elaborado a pedido desta municipalidade'

ó"rã qr" .rrt, os seus jurÍdicoiã iegais eteitos é ADJUóICO, em favor da empresa CONTRATADA: MOBI

ãni1ii, inscrita no CúpJ n" 12.6ã1.870/0001-48, com sede na Rua Apolo' 67, Bairro Sáo Miguel,

áarieiráyen, CEp: 47.800402. úá quat tem por objeto a contratação de empresa para fomecimento dê

orinqúá* piay ground e piscina Je üotinhas que s;ão destinados a Brinquedoteca municipal, serviço de

conveniência e Íortatecimentá J" ,ú"rrot - SCFV da Proteção Social Básica c9{o^1tt interesse da

ó;";;6á úunicipat ae Rssistenãia Social, deste Município, nó valor global de R$ 17 265,20 (dezessete

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)'

Souto Soares - F,A,22 de Setembro de 2022

trlrl,;tuP a
Angelà Perêira

L

Secretária de Assistência Social



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
SECREÍARIA MUNICIPAL DE AçÃO SOCIAL
Rua ldalina, N'Centro - aahia CEP - 46990'000
CNPJ 13.922.55/UoOOl -98 - Telerax: (0xx75l333+2150 I 2í28

Souto Soares,21 de setembro de2022

oFíclo N'5212022

Para - Secretaria de Administra@o e Finanças

AC - Setor de ComPras

CC - Mateus - Setor de Orçamento / Licitação

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste solicitar a aquisiçáo dos

itens abaixo relacionados, bens que serão destinados a Brinquedoteca

Municipal, Serviço de Conivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV da

Proteção Social Básica. Os recursos para custear estão disponíveis na conta

18525-6, a92141-5.

01 - Saco com 5OO bolinhas confeccionada em plástico' cores variadas'

medidas.: 0,76.

01 - Piscina de bolinhas confeccionada em 04 laterais de madeira revestida

com uma camada de Espuma D30, recoberta com uma capa vinílica XP 50

colorida.

âo
Secretâ.ia de Aç Socrâl

01 - Play ground em formato hexagonal tem mais possibilidades de diversão

porque permite a instalação de mmponentes em 6 lados utilizáveis ao invés de

apênas 4 nos formatos tradicionais para crianças de 2 a 6 anos'

01 - Play ground em formato chalé com esconegador' chaminé e cesta de

basquete.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada e coloco-me a disposição para

esclarêcimentos.

Atenciosamente,

Ange

Ângela Gusmão

Secretária de Ação Social'

oec. N" 07 de 01101/2021

,*&§ex[Ê'
( s".
Ll=l

I
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AO FUNDO MUNICTPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUTO SOARE5,

ENDEREçO: RUA APOLO, 67 - BAIRRO SÃo MIGUEL - BARREIRAS - BAHIA - CEP: 47800-402

E-ma148 lNC. EST: 080.879.431 TEL:77 9 9818-7543 -

Rs 7.4L5,2OR5 7.4t5,2O1

garânte a coloração original mesmo que exposto

ao tempo. Contém: O formato hexagonaltem mais

oossibilidades de diveBão porque peÍmite a
instalação de componentes em 6 lados utiliáveis
ao invés de apenas 4 nos formatos tradicionais, 1

módulo sm Íormato hexagonal, meia platafoÍma,

êscada de apoio e de acesso à meia platefoíma,

esconêgadoÍ reto pequeno, escoÍêgador curvo
oeouenó. escalada pêquenâ, portinha medievâl

com visor na pãÍte superior e abeÍtura feita atravê
de uma coÍdinha, 2 pâredês em lf com a parte

suoerior das paÍÊdes em forma de ameias (como

um castelo), 1 peça em forma dê arco e aberturas

inÍeriores êm formato de semi-círculo para

passagom. 1 tabelinha de basquete com tabelâ e

aro, 'l cavalete plástico com timão que gira dê

veÍdado e crnector instalado na parte supeÍioÍ da

oarede s 1 tirante horizontal para penduraÍ 2

Lalancinhos em Íorma de iâtinho, 2 balancinhc

PEflT PLAY COM BALANÇO - Composição

do Produto: Polietileno de media densidade
(material não óxico e reciclável). Polietileno
pip.entado (colorido), com aditivo UV que

Dimensões

aberturascomJed atinho ê0ÍoÍmaem (Balanço
2eadarnas cn PEFSnçâdâs pepassagempa.a

movimentamSEdeforma queem jo)4sticklaterais
ancnda çÀe trásrafrente aÉoa pelapâpa.a

seno piso,iSLoca ÍixaÉoPAtaprópÍios
I 743 25303no.necessá

1

Rs 6.950,00Rs 6.9s0,001

CHALE ROYALE GOLD SEM CER

Características: produto fabricado totalmente

em plástico rotomoldado com aditivo anti-uv'

Brinquedo acessível idealizado pera permitir

o acesso e criançes em cadeiras de rodas ou

com alguma dificuldade de locomoção;

composto Por 2 paredes em formato curvo

com amplas aberturas que permitem total

visualização do interior (2 de 710mm e 2 de

740mm); telhado em formato curvo

acompanhando o formato das paredes,

contendo uma chaminé rêtorcida na parte

superior; interior contendo módulo com pia,

fogão, escorredor de pratos fixado à parede;

cada uma das laterais é ocupada por uma

atividade: portinha vai-vem, balcão externo,

parede com módulo contendo pia, fogão e

escorredor de Pratos, e mesinha com

banquinho para 3 crianças instalado

exteÍnâmente à casinha; abertura inferior em

forma de túnel com largura de 485mm e

altura de 345mm nas laterais que contém o

balcão externo e o módulo com pia, fogão e

QUINHA -

escorredor de Pratos; redes contendo

2

CNPI:12.631.870/0OO
- www.mobibrink.com.br

il: vendas@mobibri nk br

I
§I

DESCR§ÃC QTDITEM



desenhos em alto-relevo na parte interior;
campainha trim-trim acionada por uma

cordinha; a lateral com balcão externo é

articulada ê funciona como abertura ampla

que permite a passagem de uma criança em

cadeira de rodas. COMPOSIçÂO: polietileno

de média densidade (material não tóxico e

reciclável); polietileno pigmentado (colorido),

com aditivo UV que Serante a coloração

original mesmo que exposto ao tempo.

Dimensões: altura 1,50m largura: 1,35m

comprimento: 1,58m. (Garantie mínima de 12

(doze meses).

Rs 1.700,00R5 1.700,001

PISCINA DE BOLINHAS - Produzido com meterial

vinílico, XP 500. EstÍuturâ: Fabricada êm aço
GALVANIZADO, quê proporciona durabilidade e
não risca a pintura. Colunas: Revestidâs com

ISoTUBOS BLINDADOS de aho impaclo, que

DroDorcionam maior segurança e Possuem uma
'tampinha" no Íinal parâ não riscar o chão. Rede

lateral: Multicolorida. LateÉis: 4 laterais de
madeira revêstida com uma grossa camada de
espuma, recobeÍta com uma capa vinÍlica XP50

coiorida. Poesuem "pezinhos" Para a lonâ não

entrar em contato com o chão. Toldo: Produldo
com lona colorida XP50 e um rêloço intemo para

náo rasgar no processo de montagêm a
desmontagem. ilâdldas apÍoximas dê :

CompÍlmento 2.000 mm x lâÍgura de 2.000 mm
x altura de 1.700 mm .

3

Rs 1.200,00RS 4oo,oo3

SACO DE BOLINHAS 500 UND - confeccionado

em pmcesso de sopro mm material plástico
polietileno 100o/o Virgem, com â mais alta 

-
tecnologia, matêrial atóxico êm sua composlçao e

DroDorcionam saguranga o higiene nas Bolinhas.
'Possusm 

alto brilho ê @rss vivas. Embalagêm

com 5oO Unidades Com conformidado com a

norma NBR 3OO-1/201 1 e NBR 3003/201'l com a

Portaria 369/07- CsrtÍficado pelo INMÉTRO.
inha :760 mm do Dlâmetro.Medidas da Bol

4

BARREIRAS - BA, 21 de stembro de 2022.
MOBIBRINK

Wou;'.*-

Ruâ Apolo, N'67 - Sáo MtruGl
l_CEP' .7.800-.02 / 8.ri!ir.s-BL_l

63í.a
UDIO SOUZÂ MOREIRA.ME

MOBI BRINK

t N
tr
txI

fsl
l.l

a

Rs 17.25s,20

ENDEREçO: RUA APOLO,67 - BAIRRO SÃO MIGUEL- BARREIRÀS - BAHIA - CEP: 4780H02

cNPJ: 12.631-870/0001-48 lNC. EST: 080.879.431 TEL: 77 9 9818-ZSa  - E-mail: vendas@mobibrink'com'br

- www.mobibrink.com.br
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AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUTO SOARES,

COTAçÃO DE PREçOS

ENoERECO: nODOVIA AaRAO S HL t{'?g) - 3A|'RO: .rERRÂ PRÊT^ - rUNlClPlO:
' uA|RÍPOR - UF - aP - CÊP: 07'600'000

E<'taü: í5bt€ô.lnauaaloaâafltdl'cortl
TELEFO'aE (',t l) 94?2$l 5a

V. TOTALV. UNITQTDDESCRTçÃO

RS

7.485,35
RS

7.485,35
1

PETIT PLAY COM BALANçO - Composição

do Prodúo: Polietileno dê média densidade
(material não tóxico e reciclável)' Polietileno
pigmentado (colorido), com aditivo UV que
garante a coloração original mesmo que

exDosto ao tempo. Contém: O ÍoÍmato

hexagonâl tem mais possibilidades de dÚersáo
porqrie permite a instâlaÉo de componentes em 6

iados utiliáveis ao invés de aponas 4 nos

(como

rmaloÍoumód o emno tsatrad ctrmatosfo
eo descâd de apoiiame plataformahexagonal

Íetomeà esconegadortaacesso platafoÍma
calades arvocunoue pequenoesconegadorpeq

anYlsorcom partêievalmedaen rtinhapopequ
rd hanumadeatravésrtube feta itaíro aeU pe

sdartecom aem superior2 paparedês
m casteloUed ),amelasme formaêSredpa

eminferiorêssabertud eatcofoímâempeF
emrculoseml-c passagde paÍaformato
aro 1 cavalêteetabelacomn dha etabel basquetê

ee conêcloradverdta duetimãocomlástico sqp
ranteti,|eda redeSUnlado Paansta perioparte

rmah m foectn n os2ÍaÍ balaorizontah pendupara
deaÍormem .iatinhohosnbalanci2de atinho,

dasÍturasabeetJ com passagempaÍaBalan ço
deÍmâforarslate em2ea peÇasd cnançapemas

efÍentêta aovimentamm patack eU sê paqo),sti
osfl aÍas róLocai pcrianda p ptÍás ç4.apel açáo
oesensDtmsário.ÍixaÉo no piso, se nôces

330 x 325 x 147 cm

1

Rs

6.984,75
Rs

6.9U,7s

CHALE ROYALE GOLD SEM CER

Características: produto fabricado totalmente

em plástico rotomoldado com aditivo anti-uv'

Brinquedo acessível idealizado para permitir

o acesso e crianças em cadeiras de rodas ou

com alguma dificuldade de locomoção;

composto por 2 paredes em formato curvo

com amplas aberturas que permitem total

visualização do interlor (2 de 710mm e 2 de

740mm); telhado em formato curyo

acompanhando o formato das paredes,

contendo uma chaminé retorcida na parte

superior; interior contendo módulo com pia,

fogão, escorredor de pratos fixado à parede;

cada uma das laterais é ocupada por uma

atividade: portinha vai-vem, balcão externo,

parede com módulo contendo pia, fogão e

QUINHA.

escorredor de Pratos, e mesinha com

2

1

T

[rEM ]
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banquinho para 3 crianças instalado
externamênte à casinha; abertura inferior em

Íorma de túnel com largura de 485mm e

altura de 345mm nas laterais que contém o

balcão externo e o módulo com pia, fogão e

escorredor de pratos; paredes contendo

desenhos em alto-relevo ne pârte interior;

cempainha trim-trim acionada por uma

cordinha; a lateral com balcão externo é

articulada e funciona como abertura ampla

que permite a passagem de uma criança em

cadeira de rodas' cOMPOSIçÃO: polietileno

de média densidade (material não tóxico e

reciclável); polietileno pigmentado (colorido),

com aditivo UV que garante a coloração

original mesmo que exposto ao tempo'

Dimensões: altura 1,50m largura: 1,35m

comprimento: 1,58m. (Garantia mínima de 12

doze meses

MAIRIPORÃ - SP, 20 dE SETEMBRO dE 2022

Í7r.zsz.rsanoolôrl
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LMAIRIPORÃ -sPJ

R9

L.7l7 ,Oo

R5

1.254,00

RS

L.7!7 ,OO
1

PISCINA DE BOLINHAS - Produzido com mate

vinílico. XP 500. Estrutura: Fabricada êm aço
GALVANIZADO. que poporclona durabilidade e

náo risca a pintura' Colunas: Revestidas coín

ISOTUBOS BLINoADOS de alto impacto, que

omoorcionam maior segurança e possuem uma

iamoinha' no final para náo riscar o cháo Rede

latêral: MulticoloÍida. Lal8rais: 4 laterâis de

madeira rev6süda com uma gÍossa camada ds
àsouma. recoberla com uma capa vinÍlica XP50

coiorida. Pcsuem "peánhos' para a lona não

entÍâr em contsto com o cháo. Toldo: Produzido

com lona colorida XP50 e um reíorço intemo para

náo rasoar no pÍocesso de montagem e

desmonjagem. Medldas .proxlmaa de :

Gomprimãnto 2.000 mm r Largurâ de 2'000 mm

rial

x altuÍa de 1.700 mm .

3

RS

418,003

SACO DE BOLINHAS 5OO UND -

em procssso de sopm com material plásüco

polietileno 1OO% Virgem' com a mais alta

lecnolooia. máerial âtóxico 3m sua compo§ição e

orooo.ionu, s"grrança e higieno nas Bolinhas'
'Possuêm 

alto brilho e corBs vivas. Embalagem

com 500 Unidâdôs Com conformidade com a

ConÍeccionado

:760

1 acom1RNB 300-3/20It201 e1300-Nrma BRno
NMETROoCertlficad pelo369/07PoÍtaria

de DiâmetrommhaolinBdaMedidas

4

TELEFOXE (lí ) 9,1725{l5a
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AO FUNDO MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 5OUTO SOARES,

V. TOTALQTD V. UNITDESCRTçÃOITEM

RS

7.550,2L
RS

7.550,2L
1

tempo. ContéE: O formato hexagonal tem mais
poeeibüdadea de divenão porque permite a
ir"t.l.ção de 

"o-ponentea 
eIn 6 ladoe utilüáveis

ao invés de apenae 4 nos formatos tradicionaie, 1

módulo em formato hexagonal, meia plataforma'
eecada de apoio e de acesso à meia plataforma,

eecorrÊgador reto pequeno, escorregador curvo
pequeno, escalatla pequena, portiaha medieval
con visor Dâ parte superior e abe ula feita
atravée de uma cordinha, 2 paredes em "V" com

a pa e euperior das pareiles em forma de ameias
(como um castelo), 1 peça em forma de arco e

aberturas inferiores em formato de semi-círculo
para pa86agem. I tâbelitrha de basquetê com

tabela e aro, 1 cavalete pláotico con timáo que

gira de verdade e conector instalado na parte

superior da parede e 1 tilante horizontal para

oendurar 2 ba.lanciDhoe em forma de jatinho' 2

Lalancinhos em brma de jati:rho (Balanço Jet)
com aberturas para pasaagem das peraas da

criança e 2 peça8 Isterais em forma de joystick

que se moümentam para a fre[te e para t!áB
pela aqão ila cria!ça. Iacais próprioe pala

PETIT PLAY COM BAIÁNÇO .

Composição do Produto: Polietileno de
média densiilade (material não toxico e

recicláveD. Poüetileno pigmeutado
(eolorido), con aditivo UV que garante a
coloração origi[al mesmo que exposto ao

fixaçáo no piso, se necessário. Dimensões:
330 x 325 x 1.47 cm

1

RS

7.009,67
RS

7.009,67
1

CHALE ROYALE GOLD SEM CERQUINHA .

Características: produto fabricado totalmente

em plástico rotomoldado com aditivo anti-uv.

Brinquedo acessível idealizado para permitir

o acesso a crianças em cadeiras de rodas ou

com alguma dificuldade de locomoção;

composto por 2 paredes em formato curvo

com amplas aberturas que permitem totel
visualização do interior (2 de 710mm e 2 de

74Omm); telhado em formato curvo

acompenhando o formato das paredes,

contendo uma chaminé retorcida na parte

superior; interioÍ contendo módulo com pia,

fogão, escorredor de pratos fixado à parede;

cada uma das laterais é ocuPada por uma

etividade: portinha vei-vem, balcão externo,

rede com módulo contendo a, oe

2

RAZãO SOCiAI: TÂXE IT{DIBTR!À DE ERINQUEDO§ E COMERCIO VÂRE'§ÍÂ DE BRIIIQUEDOS'

PAPEUNN E DECÂFÍÁYBS ÉIREU

Nome Fantasia: FAPEII Dl! RlBt,lmf,Â E PAPELÂRIA

r,2 ,:.
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escorredor de pratos, e mesinha com

banquinho para 3 cÍianças instalado

externamente à casinha; abertura inferior em

forma de túnel com largura de 485mm e

altura de 345mm nas laterais que contém o

balcão externo e o módulo com pia, fogão e

escorredor de pratos; paredes contendo

desenhos em alto-relevo na parte interior;

campainha trim-trim acionada por uma

cordinha; a lateral com balcão eKerno é

articulada e funciona como abertura ampla

que permite a passagem de uma criança em

cadeira de rodas. COMPoSIçÃO: polietileno

de média densidade (material não tóxico e

reciclável); polietileno pigmentado (colorido),

com aditivo UV que garante a coloração

original mesmo que exposto ao tempo'

Dimensões: altura 1,50m largura: 1,35m

comprimento: 1,58m. (Garantia mínime de 12

doze) meses).

RS

L.724,I71
RS

L.724,17

material ünIlico, )lP 5oo. Estrutura: Fabric'da em aço

GÀLVANIZADO, que ProPorciona durabilidade e não

ris"" a pi"tt." Colunas' Rivesúdas com ISOTUBOS.

BLINDADOS de alto iúPacto, que ProPorcronâm lnalor

segur:rnça e possuem uma "tampinha" no final Pâra não

iiJ""r o 
"ttao. 

n"a" t"teral: Multicolorida' l-aterais' +

laterais de madeira reve§tida com uma g'ossa csmadâ

de esouma. recoberta com uma capa vinflica XP5o

colorida. Possuem "pezinhos" para a lona não entrar em

contato com o chão. Toldo' Prodüzido com lona

PISCINA DE BOLINHÂS - Produzido com

nonão rternoulum asgar50 reforço paraXPcolorida
Medidase desmonmonde tagem.tagemProcesso mm9 .ooo Largurade Comprimentoaprorimas

70() lIlIDde Ixúrn altura.oooIde

3

RS

L.28L,78
RS

427,26
3

Confeccionado em pÍocesso de sopm com

material plástico polietilsno 100% Virgem' com a

mais alta tecnologia, matêrial atóxico em sua

comooskÉo e proporcionam segurança e

hioiene nas Bolinhas. Possuem alto brilho ê corgs

viias. Embalaqem mm 5OO Unidadss Com

crnrormidadeôm a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 3oo-3/201't com a PoÍtaria 369/07-

CertmáOo peto tNuETRo. medldas dâ Bollnha

SACO DE BOLI t+lRS SOO Ut'tO -

:760 mm do DiâmêtÍo'

4

RS

17.565,83VALOR TOTAL

19 DE SETEMBRO DE 2022.GUARULHOS _ SP,

inxe tnoúsrnte

Râzão Social: TIú(E ll{D 7 §ÍA DE BRINqUÉDG,óa
Í,1ÊE

Nom(
cYPli 17.7§2ao/

! G)nÉl.lo vÀrt,l5ra Ôt lBrNgJEtlcl§
P^P€L Ll^ E l»r^ar^l'l!t EllEl

re trdim t ltô I

IR!A
* (,jll277,-704í5

Er-rE
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PREFEITURA UUNICIPAL DE BARREIRAS
ONETORA OE TRÉUTOA
AVENIDA BARÃO OO RIO 8RA'{CO, 149 VILA RICA . CEI{TRO EI'PRESARIÂ!
BARREIPÁS - AÂ - CEP:47813{10
FONE(S): CrD 341+7lm CNPJMF: 13.6t1.ao5/000t45

GERflDÃO NEGATIVA DE DÉBIO
N" 00177012022

Nome/Raáo Social: CLAUDIO SOUZA MOREIRA ME

Nome Fantasie: MOBI BRINK

lnscrição Municipal: 00002í265 CPF/CNPJ: 12'63í '870'000í '{E

Endere@: RUA APOLO, 67 SAO MIGUEL

BARRETRAS - BA' CEP: 17800102

Esta Certidão foi emitida em O}ngnlzz com base no Código Tributário Nacional, lei n' 5'172Í66'

Certidão válida até: 0711212022

Código de controle da certidão: 8í900&8208í

il lil il I llll I ll I lllil I ll ill l
EmBSRÁNKLIN

Atenção: Oualquer rasura tomará o presente documento nulo'

RESsALVADooDtREtTo DA FAzENDA MUNtctPALcoBRARQUAISQUERDÉBITOSQUEVIEREM AsER

ApURAOOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA{ÁO CONSTAM DÉBITOS

TRBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIHA CITADO PARA COM ESTE TUNrcÍPlo'

ObservaÉo:



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Roceita Federal do Bresil
Procuradoria-Geral da Fezênda Nacional

GERTIDÃO POSITNA COM EFE]TOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS REI.ATIVOS AOS TR]BUTOS

FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLAUo|O SoUZA MOREIRA
CNPJ:'12.63í.8701000í48

Ressalvado o direito dê a Fazênda Nacional cobrar e inscrover quaisquer dÍvidas dê

responsabilidade do sujêito passivo acima identificado que vierêm a ser apurades, é certificado qu6:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Recêita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 d€ outubro dê 1966 -

ôàãigo friuutaiio Nacional (CTN), ou objeto dê decisão judicial que dêtermina sua

descãnsideração para Íins de certiÍicação da rêgularidade flscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da pÍocuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Dívida Ativa da união (DAÚ) com exigibilidade suspênsa nos termos do art. 151 do cTN, ou

õ"i"ntia", mediante bens'àu dúeitos, oricom embargos da Fazenda Pública em processos de

ãxecugão fiscal, ou ob,eto ãe decisao luOicial que deiermina sua desconsideraçáo para fins de

certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN,

negativa.

este documênto tem os mêsmos eÍeitos da certidão

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

ão'ã" 
"r 

ãrsã"r 
" 

rrnào" pr:uticos oa administração diÍeta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do

"r]"ii. ã""""irÀ "" 
âmbito da RFB e da pGFN e ábrange^inclusive as contribuições sociais previstas

;[;lÍ;"*'"' a 'd' do parágraÍo único do art' 11 da Lei no 8'212' dê 24 de 'lulho de 1991'

Aaceitaçãodestacertidãoestácondicionadaàverificaçáodesuaautenücidadenalnternet,nos
endereços <http://rtu.gov.bÊ ou <http:/ flww'pgún'gov'bÊ'

certidão emitida gratuitamente com base na PoÍtjaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l1ol2o'|4'

Éritio" a" oO,zOó+ do dia 2710812022 <hora e data dê BrasÍlia>'

Válida até 2310A2023.
Código de controle da certidão: B0E7'1ACo'BABC'9235
Qualãuer rasura ou emenda invalidará êste documento'

, ]'

\



Nome: CLAUDIO SOUZA MORE IRÀ (MATRIZ

CNPJ: 12.631.870/0001-48
Certidão no : 28038838/2022
Expedição: 2'7 /08/2022, às 11:38:33
Val-idade: 23/02/2023 - 180 (cento e

de sua exPedição.

Páglna 1 de 1

E FILÍAIS )

oitenta) dias, contados da data

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRÀBALHC

CERTIDÃO NEGATI\'À DE DÉBITOS TRABÀI.,SISTÀS

Certif ica-se que CLALDIO SOUZA lloREIR'À (tíÀÍRIz E FILTAIS) ' inscrito (a)

no CNPJ sob o no L2.63L.81olOoO1-{8' t{Ão coNsTÀ como inadimplente no

Banco Nacionaf de Devedores Tlabalhistas '
Certidão emitida com base nos arts ' 642-A e 883-A da ConsolidaÇão

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns'" 72 '440/201\ e

1,3.46'7/2Ot'7, e no ALo 07/2022 da CGJT' de 21 de janeiro de 2022'

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho '
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emPrêsa em refaÇão

atodososseusestabelecimentos,agênciasoufiliais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à veríficação de sua

autenticidade no PortaI do Tribunal Superior do Trabal-ho na

Internet (http: / /www. tst ' jus 'br) '
Certidão emitida gratuitamente '

rNFORr,tÀÇÃo TMPOREÀDITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessáriosàidentificaçãodaspessoaSnaturaisejuridj-cas
inadj-mplentes 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, Comissão de Conclliação Prévia ou demais títulos que' Por

disposição ]egaI, contiver força executiva'

Dúvidas e suges!ões: cndtetst'jus b:



Fica certificado que não constam, até a presente date, pendências de responsabilidade da pessoa fÍsica ou ,urídicâ acima

identificada, ielativas aos tributos administrados por esta sêcretaria.

Esta certidão engloba todos os sous estabelecimentos quanto à inexistência d€ débitos, inclusive os inscritos na DÍvida

Ativa, de competêncla oa erocuàdoria Geral do Estado, r€ssalvado o diÍeito da Fazênda Públicâ do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente'

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZEI\DA

Emissão : I 5 / 08 I 2022 09 :58

(Emitide para os eÍeitos dos aÉs. 1í3 e í14 da Lei 3.956 de 1í de dezembro de 198í - Códlgo
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N': 202237 89991

Emitida em 15togl2o22, conforme Portarie no 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a pârtir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS.-' -- 
ia2eíoÀnns ou vlA INTERNET, No ENDEREço http://www'aefaz'ba'gov'br

Válida com a apr€sêntraÉo coniunta do cartão oÍiginal ds inscÍlqão no CPF ou no CNPJ da' 
SscÍelaÍia dâ Receitâ Foderal do MinistéÍio dâ Fazonda'

R ZÃO SOCIAL

CLAT'DIO SOUZA MOREIRÁ

CNPJ

12.ó31.870/0001-48

tNscRlÇÃo ESTADÚAL

080.879.431

Págiaa I dc I

Certidão Negativa de Débitos Tributários

RetCertidaoNegativa.rPt



2ZO9P2, 08:53

Voltar

Consulta Rggularidado do EmPrÊgador

lmprimir

Gá^IxA
cÂlxA EcoNÔMlcA FEBERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.631'870/ooo1-48

Razão SocialfLAUDIo SouzA MOREIRA

Endereço: R APoLo 67 / sAo MIGUEL / BARREIPÁS I sA I 47aoo-4o2

validade: 14109 I 2022 a t3/ to/ 2022

ceÉificação úmero: 2o22o9l4oLo94071983590

Informação obtida em 2210912022 08:53:47

A utilizacão deste Certificado para os fins previstos em

;#ü;;:ã -ã- 
,erincaçao de autenticidade no site da

www.caixa.gov.br

AcaixaEconômicaFederal,nousodaatribuição-quelheconfereoArt.
z. aá Liã.ogo, de 11 de maio dê 1990, certifica. que, nesta data' a

;"ft;; aáil identificada encontra-se em situação regular perante o

Érriao a" Garantia do Tempo de Servlco - FGTS'

Lei esta
Caixa:

hth§://consulta-cÍí.caixa.gov.b./consultacíflpags§/coGultsEmpÍ€gado'Jí

111

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

ãr"irãu", débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos'

decorientes das obrigações com o FGTS'
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T REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAOASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO OE INSCRIÇÃO

í2.63í.870/000í -18
ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

30109/20í0

NOME EMPRESÀRIÀ!

CLAUDIO SOUZA MOREIRA

oo (NOME DE

OBI BRINK

IGO E

47.tí-7{1 - Comárcio vâr.lltta do móYolt (DI.Pcn$dt ')

E OA NÂTUREZA

2í3é - Emp.$áÍio (lndlYidual)

LOGR'OOURO
R APOLO

NÚMERO

67

CEP

17.800.1/J2 SAO MIGUEL BARREIRAS

ENOEREÇO rco
VENDAS@ OBIBRINKCOI.BR

TELEFONE

(77) 9'l6t-2557

ATIVA
30/09/20í0

MOTNODÉ

OA ESPECIÀL

PORTE

HÊ

E DÀS ÁTIVIOADES
do laboratórt0646.45.í { 'I Comórcio atâcldista ds inatÍumênlo3 e mat6rlala PArâ uao médlco, clÍúrg ico, horpltllü e

17 .51 -2{' 1 comórclo v8r9illta o!prciallzrdo d. oqulpamontog o auprlmo ntoa de iníormátl ca (Olrpon!rda ')
')17.534{0 Comárclo varollrta Irp.clslltedo d€ elotrodomá8tlco. 6 oqulpâmôntor do áudlo a Yld€o (Obponteda

17.55§{2 com6rclo var.,ll.ta do ardgoa d. atmaínho (Dlrpôn..da ')
17.6'l ji3 Comérclo varoll3ta d. ardgo! de prpôlarla (Dlrpon!.da 1
17.636{í comárclo varsll.ta d. brlnqu.doa o artlg03 recrêatlvo3 (Dl.pên.!da .)

11.636.02 comárcio Yangl rta de artigo! a3POrtlvo! (Di3pgnsada 1
17 73-3{0 Comércio v.rollEtâ d. artigos médlcos o ortoÉdlco! (Dbpsnsada ')
47 .82-24? Comércio varsrlrta do artlgoa de vlagem (Dispensadô ')
17 .E9{.05 Comérclo varsrlrta d6 produto3 aanganto6 dom i!sarltário!
17 .89{-99 Comércio varsll!tâ de outroa píodúoa não êspôclflcador !ntêrioínenla
62.0í {{1 DotônvolvlÍnento de paogramaa d. computador !ob ncomênda (Olsp.n$d. 1
62.023-00 De.6nvolvlmonlo o llcênclamgnto d6 ProgÍamat dê comPutldôr cuatomlzávala (Dl!p.nE.d. ')
63. ,t

1 €{0 Tratamonto de dadol proYadolêa do gsrvlçor do apllcação 6 16rYlç6a de ho!!.dagrm lnt6m.t
(Dlrpensôda ')

empIês.íâ|, êxcoto conaullotla tócnlca êapêcmcâ (Dlrpenredâ ')70.20-1{0 Atlvl dadê. dê conaultoda êln gc!t!o
85.gS44il Tra naftônto em dÀggnvolvlmênto profi.!lonel ê g.r.ncial (Dispsnsada ')
9s.29-í {5 Repâraçào dô artigo! do mobi liário (Dirpênsãd. )

BA

ÉNIE FEOEAâIVO (EFR)

f].*,trff f; i!*" E## 
"ltri: 

ffi§'33,flf'ff"ff""ffimffiJ"#**"gff'im r,:,:,#'
ies,o.,úilidÉde quanb âs ârvúrâdss d,:9€nsadEs'

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezêmbro d€ 2018'
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ALTERAÇÃO E CONSOLTDAÇÃO DE EMPRESÁRIO TNDIVIDUAL

CLAUDTO SOUZA MOREIRA

cLAUDlo souzA MOREIRA, naciónalidade brasileira, nascido em 23108/1983,

divorciado, ernpresário, cPF n. 009.286.385-02, Carteira De Identidade n" 1299633803,

órgão expedidor SecÍetaria De Segurança Pública - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

nú Sao Luís, 1330, Sandra Regin4 Barreiras, BA, CEP 47802016, BRASIL titular da

empresa CLAUDIO SOUZA MOREIRA, registrada Junta comercial do Estado da

BÁia- sob NIRE n" 291O4439658, com sede Rua Apolo, 67 , São Miguel Barreiras' BA'
cEP 47800402, deüdamente inscrita no Cadasrro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob

o n" 12.631.870/0001-48, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

cláusula Primeira - o capital a$terior totaLraente integralizado pa§sa a ser de Rs

500.000,00 (quinhenlos mil reais), em moeda corrente do País'

Em face dâs alterações acima, consolidâ{e o contrato social, nos termos da Lei no

1O.406DO02, meditnte as condiçõe-s e cláusulas §eguintes

cLAuDto souzA MOR.EIRA, nacionalidade brasileira, nascido em 23/0811983,

divorciado, empresário, CPF n" 009.286.385-02, Carteira De Identidade no 1299633803'

órgâo expedidor secretaria De segurança Pública - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

RJa São Luís, 1330, Sandra Regina, Barreiras, BA, CEP 47802016' BRASIL titular da

empresa CLALJDIO SOUZA MOREIRÁ, registrada Junta comercial do Estado da

Bahia, sob NIRE no 291O4439658, com sede Rua Apolo, ó7 
' 

São Miguel Barreiras, BA,

cEP 47800402, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica./MF sob

o no 12.631.870i0001-48, delibera e ajusta a pÍesente consolidação contratual,

mediante as condições estabelecida-s nas cláusulas seguiotes:

DO NOME EMPRESARIÂL

Cláusula primeira. O Empresário Individrul adota o nome empresarial a seguinte forma

CLAUDIO SOUZA MOREIRA

DO CAPITAL

cláusula segunda. o capital social é de R:§ 500.000,00 (Quinhentos mil reais)

totalmente subscrito e integralizado, da seguinte forma: 500.000,00 (Quinhentos mil
reais) em moeda corrente do Pais.

DA SEDE

Cláusula teÍceiÍa. O empresário Individual tem sua sede no segúnte
Apolo, 67 , São Miguel Barreiras, BA, CEP 47800-402.

: Rua
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CsÍtifico o Regisüp sob o no 981'l EO22 em 30/0912021

Protoçob 217901557 dê 23fi9n021
Nome da 6mpísss CLAUDIO SOUZA MOREIRA NIRE 29104439658

Ê"t" aoorn,"nto poa. sêí vêrificado em htts:/rsginiuc6b.ba.gov.bÍ/AUTENTIcÂCAoooCUMEt'ITOS/AUTEt'ÍTICACÀO.a8px

Chancslâ 107886866776020
Esta ópie bi aubnticada digitalmonte ê essinadâ êm 30/09/202'l
por T'rana Regila M G de Araúio ' SecÍetáÍi8-Geral'UCÉB
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ALTERAÇÃO E CONSOLTDAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLAUDIO SOUZA MOREIRA

DO OBJETO

cláusula quarta. o Empresário Indiüdual tem por objeto o exercicio d". seguintes

aüvidades econômicas:

comércio varejista de móveis. comerçio atacadista de instrumentos e materiais pÍll.a uso

Ãlai"", cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio vaÍejista especializado de

equipaáentos" e .rprimentos de informática. Comércio varejista especializado de

et'etràaomesticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comercio varejista de artigos de

u.--inrro. comércio varejista de aÍigos de papelaria. comércio varej ista de brinquedos

; "rtú; recreativos. CoÃércio vareji§ta de artigos esportivos' Comércio varejista de

Jg"-.- *eai""" e ortopédicos. Comércio varejista de arrigos de viagem-. Comércio

,"."]irtu de produtos sÍrneantes domissanitários. comércio varejista de microscópio.

Desénvolrimànto de programas de computador sob encomenda' Desenvolümento e

licenciamentodeprogramasdecomputadorcustomiáveis'Tratamentodedados'
;;;;à;;., de serviços"de aplicação e ierviços de hospedagern na internet. Atividades

àe consultoria em gestão empresarial, exçeto consultoria técnica especifica'

ir"ir.-"rrto em deserivolümento profissional e gerencial. Repâração de artigos do

mobiliário

ATIVTDADES ECONÔMICAS

47 .54-7-Ol - Comércio varejista de móveis
46.45- 1 -01 - cOmérciO atâcadista de instrumentos e materiais lxlra uso médico'

cirúrgico, hospitalaÍ e de laboratórios
47 .51-2-Ol - Comercio varejista esPecializado de equipamentos e suprimerrtos de

informática
ã;l-r_ôo - comercio varejista especializado de eletrodomésücos e equipaÍnentos de

áudio e vÍdeo
ii is-s-oz - comercio varejistâ de aíigos de armalnlo
47.61-0-03 - Comercio varejista de arrigos de papelaria

;;.á;-6Ã1- õomércio vareiista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Coméroio varejista de artigos esportivos

;;.;;-;Ãó'õà-et io rr*iisra de artigos médicos e ortopédicos

47.52-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

;;;õ-õ-ó; - óomércio t areiista de produtos saneantes domissanitários

;;.8;-ó-;, - õo-et"io 
".ttjista 

de àutros produtos não especificados anteriormente

;i.ói-;-ôl - Desenvolvimeoto de p'og**u" de computador sob encomenda

62.02-3-00 - Desenvolvimeoto 
- 

L 
"li""t'"i"-ento de programas de computador

customiáveis
63.1f-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na intemet
7o.2o4-(m-Atividadesdeconsultoriâemgestãoempresarial,excetocÔnsultoria
técnica esPecífica
SS -gS-e-Oq - Trefuiamento ern desenvolvimento profiss

ói-zs-t-oí - Reparação de artigos do mobiliáLrio

{2

ional e gerencial

C€ílifico o RegEao sob o no 981 18022 em 30/09/2021

Protocolo 2í7901557 d€ 2UOgl2O21
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creuDlo sOUzA MoREIRÁ NIRE 291044i)9658

Esre doqrmenro pods *r rrrmcaao ,n íô?-giijÃ1.ü.g*.b.AUTENTICACAOOOCUMEIITOSYAUTENTIoACAo.aSpX

Chancsla'10788686677ô020
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digitalmente o assinada om 30O9/2021

por'l-rana R€gila M G de Araújo - Secíetária'Geral
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AITERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESÁRIo INDTVIDUAL

CLAUDIO SOUZA MOREIRA

DECLARAÇÃO DE DESIMPE,DIMENTO

Cláusula quinta. O empresrírio declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas
todas as informações prestadas nesÍe instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do
Código Penal, não estaÍ impedido de exercer aüvidade empresária e não possuir outro
regisüo como Empresrírio Indiüdual no país.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o Present€ instrumento.

Barreiras, Bahia, l7 de setembÍo de 2O2l .

{2

CLAUDIO SOUZA MOREIRA

4
CeÍtifico o REgisuo sob o n' 981 18022 em 30/091202í

Protocolo 217901557 dê z3l0gn021
Nomê da emprssa CL UDIO SOUZA MOREIRÂ NIRE 291044:,9658

ÊJ" aá,r""to poa. asr vêÍificado em htFr/.eginiucêb.ba.9ov.br/AUTENTICACAODoCUMENÍOS/AUTENTIcACAO'a8pr

Chanc€la I 07886866776020
Esta cópia íoi autênücada digitalÍnentê o assinadâ êm 30/09/2021

por Tiana Rêgila M G d€ Ar8úF ' SecÍetáriâ-Gêral'UCEB
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOMf, DA EMPR.E,SA CLÂUDIO §OUZÂ MOR.EIRA

PROTOCOLO 2t190t5s7 - 2v09n021

ÀTO OO2 - AITERAçÃO

EVEI{TO 021 - ÀLTERÀCÀO DE DAIDS (EXCETO NOMf, EMPRESARIÀL)

MATRIZ
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TIANÂ REGILA M G DE ARÁÚJO

SecÍerária-Geral

,/UCEBsadraar*-aÊ
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Junta Comêrcial do Estedo da Bahla §tostizoz1

coÍtifico o RsgEuo sob o no 9Et 18022 6m 30/09/202't

PÍotocolo 217901557 dê2 AgD021
Nome da empr€sa CLAUDIO SOUZA MOREIRA NIRÉ 2910i1439658

Ê"f" ao"rn*nto poa" seÍ v6rificado em httpr/rÊginiuceb,ba.gov.br/AUTENTICACAoDOCUMENTOS,/AUTENTICACAO.aSpx
châncsh 1 0788ô866716020
Estâ cópla Íoi âutênticada digilalmôntê e âssinada êm 30/09/2021

por Tiana Rcgila M G de Ar6Újo - SocÍstÍia-Geral
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