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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Maragojipe - Bahia,09 de julho de 2019.

Ofício SEAD

/2019

\j**- íiAHiA

A limo. Sr.

Roque dos Santos Andrade Júnior
Setor de Licitações

WlUNICÍPiO DE MARAGOGiPc
PREFEITURA MUNICIPAL

Protocolo de Processo Admimstralivi.
N/

Assunto: Capacitação de Servidor.

DATA:jQ

Prezado Senhor,

Venho pelo presente, solicitar que seja instaurado a abertura do processo administrativo
por esta Secretaria para contratação de empresa especializada em cursos de
capacitações de servidores, para o curso de Licitações e contratos e formação de
pregoeiro.

Certos de contarmos com a vossa atenção, desde já agradecemos, ao tempo em que nos

colocamos a vossa inteira disposição para dirimir possíveis dúvidas.
Atenciosamente,

;ruz

MiU

S^cretar/a Municiai de Administração
SEAD - MARAGOJIPE

Rua Durval de Morais n° 14 - Centro

Maragojipe-BA Tel: 75 3526-2961
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ESTADO DA BAHIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Capacitação de Servidor
Municipal, através do curso Licitações e Contratos e Formação de Pregoeiro.
DATA DE INSTAURAÇÃO:09/07/2019
AUT UAÇÀO

Ao nono dia do mês de julho do ano de 2019, com base no que dispõe a Legislação Municipal,
e ainda para dar efetivo funcionamento ao Sistema de Compras da Prefeitura Municipal de
Maragojipe, autua o termo de abertura deste Processo Administrativo e demais documentos a
ele anexados, que me foram entregues pela Sra. MilenaJVIarcela Santos da Cruz - Secretária

Municipal de Administração, do que para constar, lavrp-^resente autuação.
Eu, Roque dos Santos Andrade Júnior, Gf

Autorizo a abertura do Processo, en
disponibilidade de recursos.
Maragojipe - BA, 09/07/2019.

Unidade, que o escrevi e subscrevo.

inhe-se ao Setor Financeiro para deliberar sobre a

VERA LUCIA^MARIA DOS SANTOS

Prefeita Municipal

Tendo sido autorizado pela Sra. Milena Marcela Santos da Cruz - Secretária Municipal de
Administração, através do(s) Ofício/Mem. N° 128/2019, datado de 25/06/2019, que adiante
segue(em), para Contratação de empresa especializada para Contratação de empresa
especializada para Capacitação de Servidor Municipal, através do curso de Licitações e
Contratos e Formação de Pregoeiro. Este Agente Administrativo, resolveu instaurar a presente
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 092/2019 datada de 09/07/2019, no valor estimado de R$
1.280,00 (hum mil, duzentos e oitenta reais), do que para constar lavramos o presente Termo.
Encaminha-se ao Setor financeiro para especificar se a despesa está ampara na Lei
Orçamentária Anual.

Maragojipe/BA, em 09/07/2019.

ELIANE PEREIRA DE
Presi

GLAILSON ALVES MEDINA
Membro

AGALHAES DA HORA
e da CPL

MARIA BE

ITA B. DOS SANTOS
Membro

End: Rua Geny de Morais, 26- Centro
Maragojipe - Bahia CEP: 44420-000- Tel: 75 3526-1411
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

Conforme solicitações da Controladoria Geral do Município vêm pelo presente Termo indicar a
previsão de Dotação Orçamentária, conforme a indicação em anexo ao presente Termo.
Marago]ipe/BA, em 09/07/2019.

Rosilerie^íeiraxiinveíra

Secretária Municipal da Fazenda

i - DO FATO

À esta Comissão de Licitação foi encaminhado o Ofício/Mem. N° 128/2019, subscrito pela Sra.
Milena Marcela Santos da Cruz - Secretária Municipal de Administração, através do qual
solicita a Contratação de empresa especializada para Capacitação de Servidor Municipal,
através do curso de Licitações e Contratos e Formação de Pregoeiro, junto à Secretaria de
Administração do Município de Maragojipe-Ba.
ii - DA JUSTiFiCATIVA DE PREÇOS
Objetivando subsidiar este Processo no que tange a justificativa do preço da contratação, foram
requisita cotação da Empresa: ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E
DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO LTDA, cujos documentos seguem adiante apensados,
as quais apresentaram os valores abaixo registrados no(s) item(ns) pretendido(s):

1®

VALOR

PESSOA jurídica

CLAS.

ABACOM
AGENCIA
DE
CAPACITACAO
DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO LTDA

E

R$ 1.280,00

Após análise da descrição do objeto, verificou-se que a Empresa: ABACOM AGENCIA DE
CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO LTDA atende às necessidades desta

Unidade, tendo esta Comissão de Licitação julgado como ÚNICA a mais vantajosa à
Administração a proposta apresentada pela referida empresa, com valor estimado de R$
1.280,00(hum mil, duzentos e oitenta reais).
III - AMPARO LEGAL

Assim, após efetuar as análises cabíveis, inclusive relativas à documentação exigíveis para o
Processo de Dispensa (INSS, FGTS, CNPJ, CNDT SEFAZ BA E MUNICIPAL, CNDT),
considerando o Inciso II do art. Art. 24, combinado com o Art. 26, da Lei Federal n° 8.666/93, e
suas alterações:
IV - DA CONCLUSÃO

Face o exposto, esta Comissão de Licitação, recomenda a contratação da Empresa: ABACOM
AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZADO LTDA, através de

Dispensa de Licitação, eleita na forma fundamentada acima, submetendo este expediente à
apreciação da Exma. Senhora Prefeita, para ratificação e autorização.
End: Rua Geny de Morais, 26- Centro
Maragojipe - Bahia CEP: 44420-000- Tel: 75 3526-1411
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
Maragojipe/ BA, 09/07/2019

ELIANE PEREIRA DE MAGALHÃES DA HORA

Presidente da^omissão de Licitação

Não há impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação da Dispensa
supra, eis que presentes os requisitos necessários à sua concessão.
Maragojipe, 09/07/2019

Proc

ria «jurídica

Procedida à análise do Processo 307/2019, constatou-se o caráter de dispensável de

Licitação, razão pela qual somos de parecer favorável ao prosseguimento do Processo, que o
originou, respaldado no art. 24, inciso II, combinado com o Art. 26 da Lei n° 8.666/93.
Maragojipe, 09/07/2019.

Gerai

Ratifico e Homologo a presente Dispensa, em 09/07/2019. Publique-se

VERA LÚCIA MARIA DOS SANTOS

Prefeita Municipai

Certifico que o AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DESTA DISPENSA foi afixado
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal para Conhecimento Geral.
Em, 09/07/2019.

End: Rua Geny de Morais, 26 - Centro

Maragojipe - Bahia CEP:44420-000- Tel: 75 3526-1411
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ESTADO DA BAHIA

MARAGOJIPE

fiwMíirffía Santos lííiCnif
MILEN
Secret

ícípal < ie Administí<ã^O'^^

BA

Processo com geração de Contrato: SIM( )NÃO( X )

Objeto: Contratação de empresa especializada para Capacitação de Servidor Municipal,
através do curso Licitações e Contratos e Formação de Pregoeiro.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE

Contratado:
ABACOM
ORGANIZADO LTDA

AGENCIA

DE

CAPACITACAO

E

DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 20.283.296/0001-02

VALOR GLOBAL: R$ 1.280,00(hum mil, duzentos e oitenta reais).
Maragojipe, 09/07/2019

VERA LUGtAHW7«RIA DOS SANTOS

Prefeita Municipal

Aos nono dia do mês de junho de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de Maragojipe, na

Sala de Licitações, encerrei os trabalhos referentes à presente DISPENSA DE LICITAÇÃO
n°092/2019, contendo um total de 4 (quatro) folhas, devidamente numeradas de 01 a 04, do
que para constar, lavrei o presente termo.

ELIANE PEREIRA DBMAGALHÃES DA HORA
Presidente da^^emissão de Licitação

End: Rua Geny de Morais, 26- Centro
Maragojipe - Bahia CEP:44420-000- Tel: 75 3526-1411
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
EXTRATO DE DISPENSA

Processo n°: 307/2019

Modalidade: Dispensa n°092/2019.
Contratante: Município de Maragojipe-BA.
Contratado:
ABACOM
AGENCIA
ORGANIZADO LIDA
CNPJ: 20.283.296/0001-02

DE

CAPACITACAO

E

DESENVOLVIMENTO

Objeto: Contratação de empresa especializada para Contratação de empresa especializada
para Capacitação de Servidor Municipal, através do curso Licitações e Contratos e Formação
de Pregoeiro.
VALOR GLOBAL R$1.280,00( hum mil duzentos e oitenta reais).
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Unidade

02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Orçamentária

Ação

2.010 - Manutenção das Acoes da Secretaria Municipal de
Administração

Class. Econ

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Rec

00- Recursos Ordinários

Unidade

02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Orçamentária

Ação

2.009 - Manutenção das Acoes da Procuradoria do Municipio PGM

Class. Econ

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Rec

00- Recursos Ordinários

Maragojipe, 09/07/2019.
Prazo de vigência: 60(sessenta) dias.
Vera Lúcia Maria dos Santos - Prefeita Municipal.

End: Rua Geny de Morais, 26 - Centro

Maragojipe - Bahia CEP: 44420-000- Tel: 75 3526-1411

Documento Assinado Digitalmente por: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS - 02/09/2019 01:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83207ce3-f36e-4c7e-8f4e-222dc4df5959

ESTADO DA BAHIA

Licitações, Contratos e Formação de Pregoeiro - Centro ABACOM - Cursos e Profissionalização

^

LICITAÇÃO
Licitações, Contratos e Formação de Pregoeiro
Categorias

Avaliação

LICrrAÇÃO,PRÓXIMOS CURSOS

s?

V.v :

R$1,280,

MATRÍCULA

Documento Assinado Digitalmente por: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS - 02/09/2019 01:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83207ce3-f36e-4c7e-8f4e-222dc4df5959

/Vyacót^

^ Visão geral

Olá! Estou online.

https://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esocial-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/
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1

MATRÍCULA
-ytv^r «yrr^wct«Tf

Data: 10,11 e 12 de Julho

*** Dias 10 e 11 de Julho - das 08 às 1 Bh

*** Dia 12 de Julho - das 08 às 12h

Carga Horária: 20 horas

Modalidade: Presencial

Local: Salvador/BA

Instrutor: Orlando Gonnes da Silva

Objetivo:
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Visão geral

Formar e capacitar Servidores Pijblicos, ou

licitantes que atuam na área de licitações e
contratos, no âmbito da Administração Pública.

A quem este curso se destina.

A todos os profissionais da Administração

Municipal, Estadual, Federal, que estejam
envolvidos direta ou indiretamente com as

licitações e contratações administrativas. Todos
os profissionais da iniciativa privada que se

dispõem a contratar com a Administração Pública;
autônomos como advogados, engenheiros,
administradores e economistas; pregoeiros e

membros de equipes de apoio; membros de
Comissões de Licitação; gerentes, gestores de
contratos e demais agentes públicos envolvidos
direta ou indiretamente nos procedimentos de

contratos da Administração Pública.

https://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esocial-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/

Olá! Estou online.
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MATRICULA

a

hvüs, ü

que pode acarretar perda de negócio para o
privado e até a rescisão do processo no caso do
não cumprimentos das suas Cláusulas, com

perdas para a Administração Pijblica.

PROGRAMA:

Parte I - Lei 8.666/93

o Legislação básica: Conceitos de Licitação;
» Princípios gerais da licitação: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, isonomia,seleção da proposta mais

vantajosa, probidade administrativa e
vinculação ao instrumento convocatório;
• Comissão de Licitação: espécies,

Documento Assinado Digitalmente por: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS - 02/09/2019 01:51:59
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Visão gerai

competências e responsabilidades;

• Modalidades de licitação: definição,
características e diferenças entre as
modalidades de concorrência, tomada de

preços, convite, concurso, leilão e o Pregão;
• Tipos de licitação: definição, características e
diferenças entre os tipos de licitação menor
preço, melhor técnica,técnica e preços e maior
lance ou oferta;

• Fase interna da licitação:
« abertura de processo administrativo como
e onde se inicia;

• Termo de Referência, de quem é a

responsabilidade;

® motivação do ato previsão orçamentária e
financeira e os impactos da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
® procedimentos comuns ao processo
Olá! Estou online.

licitatório;

https://www.centroabacom.com.br/lndex.php/cursos/esocial-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRICULA

sessão pijblica para o recebimento das
propostas, exame dos documentos de

habilitação, análise e julgamento das
propostas técnica e comercial, divulgação da
decisão;

• Sistema de Registro de Preços

® Conceito ~ o que é Registro de Preços

• Diferença básica entre o RP e a forma
tradicional de licitar

• Procedimentos do Registro de Preços
® Possibilidades e vantagens.

LEI COMPLEMENTAR 123/06 e 147/14 E 155/16

» Participação das Microempresas e Empresas
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Visão geral

de Pequeno Porte nas licitações
o Empate ficto
• Tratamento diferenciado na Regularidade
Fiscal

« Revogação e anulação da licitação;
competência da autoridade superior:

» Homologação e adjudicação do objeto da
licitação; Deliberação da autoridade
competente;

o Impugnaçâo ao Editai
• Recursos administrativos: conhecimento e

julgamento;

• Medidas judiciais: mandado de segurança;
o Contratação Direta

« Dispensa de licitação
Olá! Estou online.

« Inexigibilldade de Licitação
https://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esocial-para-orgaos-pübiicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRICULA

® Escolha da modalidade

• Distinção do pregão presencial e pregão
eletrônico

® O que pode e o que não pode ser licitado
® Peculiaridades

• A Responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de
Apoio

• Designação, Formação para atuar

• Atribuições, Perfil recomendável
® Procedimentos do pregão presencia!
• Fase externa

® Divulgação

» Credenciamento / recebimento das propostas

® Classificação das propostas para lances,

disputa de lances
o Habilitação / adjudicação / homologação
« ímpugnações e Recursos - Momento para
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Visão geral

manifestação do interesse

o Recebimento, instrução e julgamento
o Sanções
o Motivação, Conseqüências
« Contratos Administrativos:

® Peculiaridade dos Contratos;

• Formalização dos Contratos;
o Cláusulas Necessárias;
o Publicidade do contrato;
• Garantias;

• Prazo de validade contratual;

® Alteração unilateral ou por acordo entre as
partes dos Contratos;
® Termo de Aditamento - Apostila
• Atualização Financeira- Reajuste e Revisão;

® Prorrogação e Execução do Contrato;
• Responsabilidade da Fiscalização;
« Recebimento da obra;

Olá! Estou online.

o Sanções Administrativas
https;//www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esoclal-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRICULA

• Declaração de Inidoneldade
® Rescisão Administrativa

• Gestão, Financeira, Administrativa, Jurídica e
Técnica.
METODOLOGiA:

O conteúdo programático será desenvolvido
através de:

o Aulas expositivas dialogadas onde o professor
se utilizará de recursos audiovisuais;

® Aula prática com discussão em grupos, e

simulação da fase Externa do Pregão
Presencial.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
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Visão geral

** A ABACOM reserva-se o direito de alterar a data

para atingir o quorum mínimo.
*** Vagas limitadas! Somente 25 alunos por turma!

Formas de pagamento:

Prefeitura e Câmaras - Pagamento através de
transferência, depósito.

Pessoa física e jurídica

Transferência, depósito.
Olá! Estou online.

https://www.centroabaoom.com.br/index.php/cursos/esociaI-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRICULA

Entrada (transferência ou depósito) + 04x nos
cartões.

Na taxa de inscrição está incluso:

Material didático (Pasta, bloco de anotações,
canetas)
Coffee Break - 02 por dia

Certificado de Participação ennitido pela ABACOM
para aqueles que cumprirem no mínimo 75% da
carga horária total.

*Certificado entregue somente ao final do curso.
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Visão geral

Investimento:

inscrição - R$ 1.280,00(Hum mi! duzentos e
oitenta reais) por aluno;

2® inscrição - R$ 1.220,00(Hum mil duzentos e
vinte reais) por aluno;

A partir da 3^ inscrição - R$ 1.160,00(Hum mi!
cento e sessenta reais) por aluno;

***Desconto para alunos matriculados através do
mesmo Cnpj.

*** Secretarias de Estado e outras entidades que

pagam posterior à data de realização do curso não
contemplam desconto.

https;//www.centroabacom.com.br/lndex.php/cursos/esccial-para-orgao3-publicos-rotinas-e-lmplantacao/

Olá! Estou online.
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MATRICULA

§ Especialista em Licitações e Contratos,

Graduado em Economia pela Faculdade Católica
de Ciências Econômicas;

§ Pós Graduação: Curso de Especialização em
Gestão Organizacional Pública pela UNEB Universidade do Estado da Bahia;

® Servidor Técnico de Controle Externo

aposentado do Tribunal de Contas dos

Municípios;
o Integrou como representante da Secretaria de

Administração do Estado da Bahia -SAEB, no
grupo de trabalho que elaborou o anteprojeto

da Lei de Licitação do Estado da Bahia, que
resultou na Lei de Licitação n° 9.433/05;
• Participou do Grupo de Trabalho do Conselho
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Visão gerai

de Secretários de Administração dos Estados
do Brasil - CONSAD junto ao Ministério do
Planejamento na elaboração do anteprojeto de
mudança da Lei Federal 8.666/93;

• Professor de Licitações e Contratos (Pós

Graduação) da UNEB, UNIRB e FUNDAÇÃO
VISCONDE DE CAIRÚ e FACULDADE
SANTÍSSIMO SACRAMENTO;

• Autor do Livro Manual do Pregoeiro - 4®

Edição
o Publicação de diversos artigos pela Revista O
PREGOEIRO pela Editora Negócios Públicos do
Brasil.

INFORMAÇÕES:
Celular
Olá! Estou online.

(71)99308-0750 (VtfhatsApp)
https://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esocial-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRÍCULA

Visão geral

,

Share:

G ) ( s#

TALVEZ VOCÊ SE INTERESSE

.""."Tf"- - "

Admin

Admin

Admin

Controle Interno e

Termo de Referência,

avaliação de Cl nas.

^ O 1^0

R$1,100.00

Licitações e...

R$982.00

$ O ^0

Pregão com Ênfase n
práticas do Pregão.

^0 @0

R$1,260

O

DEIXE UM COMENTÁRIO

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Olá! Estou online.

j
/'

https://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esocial-para-orgaos-pubiicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRÍCULA

Email *

Name*

Website *

POSTAR COMENTÁRIO
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Visão geral

(71)99308-0750

Av. Tancredo Neves, 1485
Edf. Esplanada Trade center, sala 101

©(§)

Centro ABACOM|2019
Olá! Estou online.

Privacy

Terms

Sitemap

Purchase

https://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esocial-para-orgaos-publicos-rotinas-e-implantacao/
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MATRÍCULA
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Visão geral

Olá! Estou online. >

tittps://www.centroabacom.com.br/index.php/cursos/esociaí-para-orgaos-publicos-rotinas-e-imp!antacao/
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TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ABACOM AGENCIA DE CAPAÇITAçÍd.E QES»^VCU;VIMeNT0.ORGANIZAClONAL LTDA.
CNP i® 20Ü83596/0001-02

•

ANÁ PAULA MORAES ABADE nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 13/04/1976, SOLTEIRA,
EMPRESARIA, CPF n® 691.699.775-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE n® 05966990 00. órgão expedidor SSP

- BA, residente e domicili^do(a) no(a) RUA BAHIA, 480, EDF. AJALBA, APT 102, PITUBA, SALVADOR, BA,
CEP 41830160, BRASIL.

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente

arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRÉ n® 29204068872, com sede Rua Frederico
Simões. 85, Edif Empresarial Simonsen Sala 1008, Caminho das Arvores Salvador. BA. CEP 41.820-774.

devidameqte inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica/MF,sob;O n® 26,283.296/0001-02, deliberam
de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual,-nos terrnos da Lei n° 10.406/ 2002,
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes; ■

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO;

Fica transformada ésta socièdade em Empresa Individual de Responsabilidade Limitádá - EIRELI, pabsahdo

a denominação sociai a ser "ABACOM AGENCIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL EIRELI", com sub-rogação de todos os direitòs è obrigações pertinêntes.

i

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL:
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ALTERAÇAO CONTRATUAL

O capital social que é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) divididos em 5.0po.(cinco mil )quotas, ne^te ato

passa a ser de R$ 100.000,00 (ceni mil reais), divididos em 100.000((^m mil) quotes, no valor nominal de
R$ 1.00(hum real) cada uma, sendo R$ 95;p00,00 (noventp e.cinco rnil reais) subscritas e Integralizadas
neste em moeda corrente nacional, que em razão da.transformação nesta data,p^sa a constituir o^capital

social da AÇACOM AGENCIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVÒLVIMENTO ORGÀNIZÃCIONAL EIRELI.
CLÁUSULATERCEIRA-ALTERAÇÃO DE endereço.

L

A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA SALVADOR, n® 1057 SALVADOR SHOPPING BUSINESS, "^ORRE AMÉRICA, SALA 209, CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP
41.820-790. SALVADOR,BA.

.
ATO CONSTITUTIVO

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, girará sob o nome

empresarial de ABACOM AGENCIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
EIRELI, com sede Alameda Salv^íJor. n® 1057 - Salvador Shopping .Business,;Torre Ame^ sa"? 209->
Caminho das Arvores.-CEP: 41.820-:790.Salvador/BA.

.. *

. , ,•
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Certifico o Registro sob o n° 29600266634 em 22/03/2018
Protocolo 180115499 de 16/03/2018

Nome da empresa ABACOM AGENCIA DE CAPACÍTACAO-E DESENVOLVÍMENTCORGANIZACIONAL EIRELI NlRE 29600266

JUCEB

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 189781453145216

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

parte do território nacional.
•

•

•

•

•

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL:

O objetivo social da sociedade é;
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE DURAÇÃO:

O prazo de duração é por tempo indeterminado. A empresa iniciou suas atividades em 20/05/2014 e é
garantida à continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou i.rnpedimerTto
temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R$ 100.000,00(cem mil reais), divididos em 100.000(cem mil) quotas no valor de R$
1,00 (hum real) cada uma. Já totalmente subscritas e integraíizadas em moeda corrente do nacional, de
responsstoilidade da titular.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da empresa, será exercida pela sua titula^í^^ANA PAÜLA MORAES ABADE, que ficará
incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas,

bem como. de representá-la judicial e extrajudicialmente ativa

passivamente a ABACOM AGENCIA DE

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIRÍIENTO ORGÁNÍZACIÒNAL ÉÍRÈLr perante todas as repartições e
instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades entranhas ao interesse
social..

■

; •• •

CLÁUSULA QUINTA- EXERCÍCIO SOCIAL:

.
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Parágrafo Único - podendo a qualquer tempo, f çri^rçytíé;íQu tijater,abrir ou fechar filiais, em qualquer

r

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cadarexercicio; o administrador prestará contas

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CI^USULA SEXTA - DESIMPEDIMENTO:
A titular declara sob as penas da lei de que não ésta impedida, de exercer à administração da empresa por

Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, ou a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime faVirnentar dè prevá^ricaçâo; peita ôU
suborno, concussâo, peculato du coritra a economia popular, contra 'o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a ^priédade.
CLÁUSULA SÉTIMA: Declara a titular da EIRELI para os devidos fins e efeitos de direito que o.mesmq não

participa de nenhuma outra pessoa Jurídica dessa modalidade.

íi
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Certifico o Registro sob o n» 29600266634 em 22/03/2018
Protocolo 180115499 de 16/03/2018

N^e^da èrrès"
CAPACITACAO E DESEíWoLVIMÉNTÒ ORGÁNIZAcÍoNW^^
So"merpoltvSemhttp7/,agin.jucab.ba.gov;br/A^^^^^
Chancela 189781453145216,

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Wfe 29600266
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:

^

Fica eleito o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, para resolver quaisquer Irtlgios onundos dq
presenteato.

,

j; j

;*•

r-l'

O Utular assirta o presente insfoininfo «ntól (jinja) vi^ d.ê}gual ter eforma.
Saivador/BA. 2$ de fevereiro de 2018.

ÍUVES ABADE
'^ANA PAULA DÍIQRAES
ABADE

ytular-A^1nlstra<{^ra

4»tabeuonato denotas
Bd.CvTunv Cahnea de Atnorim •TUcüifl
/WlktSW

^•conhecopor SEMELHANÇA
r^« ANA PAULA MORAES ABAD

«stlnaturcn)

024}, dou fo.

ÍBlvtdor 01/03/201 a
1$04.AD 088668-0

•• Em tottamunho(

)d

SÍENETINHEinO HEREl
■eCREVENTE AUTORIZADA

Weié^=o.o: 1BrailM9-9. DE <6/03/2018 ^
íSS!:,sssío»s;?iiííS&.'
CIRELl

HÉUO PORTELA RAMOS
SECRETARtO-GERAL
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tUCBB

Nome da empresa ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL EIRELI NIRE 29600266
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 189781453145216

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

}./■ j'

iN' 1 DA SOCIEDADF. ABACOM AGENCTAJDE
C^jP.Tn" 20.283.296/110(115)? :
•

ANA V.ADLA moraes ABA^.

SOL'1'EIRA. DESON GRAl-CO,

IDENTIDADE n" 05966990 00, orgao

•

<;FCR1-TAI<JA DE SCGUICANÇA

PlíBl
lesidcnie e BA,
domiciliado
no(a) RUA
l!i ICA - A,BA,sXlVADOR,
CEP 41.830-160,
BRASIL.

IDENTIDADE

07697197 08, ó^o

CAPAa1^^ov?t dot<?LvSt(7
l-slado da Bahia, sob NIRE n 29204068872,
Esplaoada Towei-

BA CEP 41 820-021.^

Sala

pleno o conaum acordo ajuslarenv a presente alteração,

ínS;:^ nT teimos ia Lei n» 10.406/ 2002, mcdianle as condiçdcs estabelecidas nas
cláusulas seguintes:
ENORRriÇO

rSwD™?<íSô?rss 'ÈDrESirSS: siss.,

mTcSÍ l() DisÀKVOlffi^ SALVADOR, BA. CH.«(p>».
OB.ÍETO SOCIAL

/-I Á1ICT-I A <sir<2liNDA A sociedade passa a ter o seguinte objcio.
ÍiSaWMO
m dÍsÈnW01.V
l-BOriSSlONAL L CERENCAl.CNAE FISCAL

■

8599-6/04 - li elnamcnlo em descntailvimenlo pi ori.ssiomtl c gerencial

Pftiiina

Req:81600000538078
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.. rrij Ario rONTR
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•• • • • •

• •

•

•

CNPJ
n''2n.2í!A
^Qfi/nnniJn-í 1í ?i .
. •*
CNPJ n"
20.283.296/00(11-1)2
i •*! .*!
•

•

•

••• ••

QUADRO SOCIETÁRIO

CJ-AUSÜLA TERCEIRA, Retira-se da sociedade o sócio SBRGIO MARCONE MOl^AES

ABADE, detenior de 50 (Cinqüenta) quotas, no valor nominal de R$ ROO(Um Real )cada
uma. correspondendo a RS 50,00(Cinqüenta Reais).

CESSÃO E TlCANSFERÊNCtA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. O sócio SBRGIO MARCONE MORAES ABADE transfere
qiioia.s de capital social, que peifa/. o valor total dc R$50,00 (Cinqüenta Reais), direta e
irrc.siriLamente ao sócio ANA PAULA MORAES ASÁDE; dando picnk geral e irrcvoaávcl
quiiaçao.'

i

., c

,

.

T
::

Apos a cessão c transferencia de quotas, e da retirada de sócio. ílca a.ssim'distribuído:

ANA PAUL.A MOR.AES ABADE, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total dc
RS 5.000.00(Cinco .Vlil Reais)

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum)sócio pelo prazo má.KÍmo de 180(cento
c oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 dá Lei 10!406/200l "
'• :

■

' ■ .A

V :

^ ■■
1 ■ , .

DA ADMLNÍSTIUÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administravão da .sociedade caberá'ISOLADAMENTE a Sócia
ANA PAULA MORAES ABADE com os podcres e airibuiçocs de representação ativa c
passiva na sociedade, judicial e extra judiciai mente,' ppdbndo praíicár iodos ós atos
compreendidos no objeto social, sempre dc interesse da sdcicdadc.i àütonziiclo'o usv^ do
DOinc empresarial, vedado, no cnianiü,Tazè-Io em atividades e.siranhas ab interesse sociM'o'ii
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).
:

..

1

.

DA DECLAR.AÇ.ÃO DE DESÍMPEDÍMENTO' '

CLAUSULA SEX7"A. A administradora declara, sob as penas da lei, que nâo está
impedida dc exercer a administração da sociedade, por. lei csÍDecial óu cm Vlnudè dc

condenação criminal, ou por se encontrar sob os €.feiios dela, a pena 'qiiè vede. ainda^que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime lalimcniar. de prevaricação, peita
ou suborno, concussão. peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra norma.s de defesa da concorrência, conij"a as relações dc consumo, fé
pública ou propriedade.

Kcq: í>160000U.t38()78

"

P.iüina
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DA IIA riFICAÇÃO E FOUO

CLÀUSÜEA SÉ-DMA. O C0.-0 para o exercido c o cumprimento dos diredos e obrigações
resultanles do coiivrato social permanece SAL\ AllUK.

ri ÁLISÜLA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e
IH. por estarem assim justos e contratados, assinam este insti-umento.
SALVADOR,27 de junho de 2016.

NA/PAU
CPF

ORAES'ABADE
.699.775-34

É^g^COKEMOR/ísAtíAUb
CPF: 883.487.095-68

,« 666265-6.

i jUClwroto*^o>oHlClwroto*^o>o- 16/

^

/V-,

IltdaHS

Páüinn 3

Rcq:SI 600000538078

DE

CONSTITUIÇÃO DA
AOENCiA
DE

CONTRATO

DE

SOCIEDADE ABACOM
CAPACITAÇÃO
E

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA.

ANA PAULA MORAES ABADE, brasileira, solteira, maior, Design Gráfico,

inascida em 13/04/1976, natural de Jequié, Estado da Bahia, portadora do RG
n.° 05.966.990-00, SSP/BA expedida em 13/12/2011, e do CPF n.°
691.699.775-34 residente e domiciliada na Rua Bahia, 480, Edf. Ajaiba, Apto
102, Pituba, CEP: 41.830-160, Cidade do Salvador, Estado da Bahia.

SERÇIO i MARCONE

MORAES

ABADE, brasileirp,

solteiro,

maior.

Farmacêutico, nascido em 09/12/1977, natural de Jequié, Estado da Bahia,

pp^dor do RG n.° 07.697.19^^^

expedida em 07/11/1995 e do CPF

n.° 883.487.()95-68, residente e domiciliado na Rua Bahia, 480, Edf. Ajaiba,
Apto 102, Pituba, CEP; 41.830-160, Cidade do Salvador, Estado da Bahia.
iTem, entre si, justo e acordado constituir uma sociedade Empresaria

Limitada, que se régerá pela Lei 10.406/2002, artigo 997, peías disposições
aplicáveis e|)elas cláusulas seguintes:

CAPITULO 1

DENOMINAÇÃO.SEDE. OBJETIVO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob 6 nome empresarial

ABACOM

AGENCIA

DE

CAPACITAÇÃO

E

DESENVOLVIMENTO

ORGANIZACIONAL LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sede na Avenida Tancredo Neves,

93|éi Edifício Esplanada Tower, Sala 602,j CEP: 41.8Í0.021, Caminho das
ÁiVores, Cidade do Salvador, Estado da Bahia, podendo abrir filiais,
escritórios, depósitos em qualquer parte do território nacional, desde que,
médiante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ò objeto social será o ;de Treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial (qnae: 8599-6/04).

Página 1 de 6
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INSTRUMENTO

dUCEB

Òr^anitâciònal Litda.

Pi Proc

■'

CAPÍ"^ ÜLG 11
CAWTAL SOCIAL

CLAUSULA QUARTA - O capital social será de R$ 6.000,00(Cinco mil reais),
divididos em 5.000 (Cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hurn real) cada
uma, neste ato totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente
nacional e distribuídos entre os sócios da seguinte fôrma:
1?;

SOCIOS

ANA PAULA MORAES ABADE

SERGiP;MARCONE MQR^^ ABÀDE

VALOR-R$

%

4.950

4.950,00

99,00%

50

50,00

• T,Op®Ã

5.000

5.000,00

QUOTAS

100,00%

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor

de suas quotas, mas tòdos respondem solidariamente pela integralizaçao
dó caisitar social.

CLAUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas
qu transferidas a terceiros sem q consentimento do outro sqcio.
CLÁUSULA SÉTIMA - A transferência ou a alienação, no todo ou em parte,

de quotas do capitai sociai entre os sócios dependera do consentomento
prévio e expresso, por escrito, dos sócios,com exceção da
®
quotas para liquidação de dívidas entre sócios, que podera ser feita
livremente.

CLÁUSULA OITÁVA - A transferência ou a alienação, no todo ou em parte,

de quotas do capital social para terceiros, dependerá do
prévio e expresso, por escrito, dos demais socios,

preferência para sua aquisição pelo mesmo preço e

da oferta formulada, por escrito, por terceiros. Tal direito <1®

deverá ser exercido pelos sócios, na proporção de cada

olferêr^da

"P'^'

social, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
comunicação ©sçrita da proposta d© transf©r6ncia. •:

PARÁGRAFO 1° - Caso o prazo d© 60 (sessenta) dias, acima mencionado,

expire sem que tenham sido efetivamente adquiridas todas as quotas
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. :
afereçidas; o sócio vendedor poderá transferir a terceiros tais quotas não
adquiridas, desde que:

ai) tal transferência seja efetuada nos mesrhos termos e condições da oferta
inicial, independendo da existência da autorização escrita citada no caput
dessa cláusula;
.
'1

■

!
:

•

■

■
'

• •

;

I

. '

.

(b) a cessão ou a transferência seja efetuada após. expirado o prazo de 60
(sessenta) dias inicialmente dado aos demais sócios. Se taisr quotas não
forem cedidas ou transferidas dentro do prazo e de acordo com as
condições aqui estabelecidas, elas estarão novamente sujeitas a todo
procedimento acima descrito.

PARÁGRAFO 2° - Para os efeitos deste parágrafo 1°, os "mesmos termos e
condições" devem ser entendidos como aqueles que resultem em um
mesmo desembolso financeiro para o cedente, qualquer que seja o

adquirente previsto no parágrafo anterior, para tanto se corrigindo o preço
iniciâl da oferta por índice que reflita a efetiva perdá do poder aquisitivo da

moeda nacional no período entre a oferta e a efetiva aquisição.
CLÁUSULA NONA - As quotas do capital social não poderão ser
empénhadas ou oneradas por qualquer sócio sem a prévia e expressa
ánüência, por escrito, do(s) sócio(s) representando a maioria do capital
social. Qualquer transação efetuada com violação deste dispositivo será
ineficaz perante a sociedade.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA ^ A administração da sociedade caberá a sócia ANA
PAULA MORAES ABADE, assinando isoladamente, para transações

bancárias e para os outros procedimentos pertinentes ao negocio. A sócia
ficará isenta de apresentação de caução bem como a representação ativa e

passiva, em jiiízo ou fora dele, fazendo o uso dá mesma, única e
exclusivamente, em transações da sociedade vedada, sob a pena de
nulidade, o uso dela em fiança, avais, endossos, ou abonos em favor de
terceiros, alheios aos negócios sociais.

PARAGRAFO ÚNICO - A administradora é atribuida plenos poderes.

Internos e extefnoSj necessário à realização do objetivo da sociedade, os

quais a autorizam à representar a sociedade ativa e passivamente, judicial

pu extra judicialmente, podendo transigir renunciar, desistir, firmar
compromissos, confessar dividas, fazer acordos, contrair obrigações,
adquiri, alienar e onerar bens moveis e imóveis, irrestritivamente, inclusive
outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer
ato assim exigir.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEÍRA - A administrádora têm o dever de

diligencia e lealdade, nos termos estabelecidos ho art. 1.011, da Lei no,
10^.4G6i de 2002, bem conio ficá obrigado a prestar contas e informações

aos démais sócios, da sua administração^ apresêntando-lhes balancetes

Mensais, inventario anual, relatório da administração, demonstrações
fintarícéiras é respectiVó Balanço Social, quando do' encerramento do

èxêrcíciò social, oü excepcionalhiente quando solicitado por escrito e com
antecedência mínima de 10(dez) dias.

ÇLAUSULA; DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá designar
administrador não sócio, devendo a designação ter aprovação por, no
mínimo, dois terços dos sócios,(art. 1.061, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá, ainda, ser

reprêséntadà por procuradores, conforme vier á ser estabelecido nos
respectivos instrumentos de. mandato e de acordo com a extensão dos
poderes que neles se contiverem. Todas as procurações outorgadas pela
sociedade serão obrigatoriamente assinadas pelos Administradores e
exceto- nos casos dé procurações outorgadas a advogados para

représèntãção da sociedade eln processos adrnfhistrátivos ou judiciais,
ierãò prazo de validade déterminado não podendo ser substabelecidas.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Os Sócios poderão fazer a uma retirada

mensal a título de "pró-labore" observada as disposições regulamentadas
pertinentes.

CAPÍTULO IV

ÉXERCÍCIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. DESTINACÃO DO
LUCRO E PRAZO DE DURACAO

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao termino de cada exercício social, em 31
de dezembro, os administradores prestara contas justificadas de sua

administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
PARÁGRAFO ÚNICO: O lucro líquido apurado, deduzidas as provisões

permitidas pela legislação em vigor, será rateado entre os sócios na
proporção de suas quotas de participação na sociedade, contabilizado em
reservas livrés oü mantido em conta especifica, se assim melhor
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.

òohVénciõnarem. Os prejuízos verificados, por igúal, serão rateados^entre
os sócios na proporção de suas quotas, ou, se for o caso, mantido em
èdnta' espediJiCa para 4i^Kar <foftpet^saçãO com lucros ou reservas, na
forrría que precèitua a loâièlaçâo sociãtàrlc e f-soalJ
CLAÜSULA décima sexta - a sociedade Iniciara suas atividades na data
de
registro deste contrato na Junta Comercial do Estado da Bahia e seu
prazd de duração é por tempo Indeterminado.
capítulo V

'

' Continuação da sociedade e responsáveltécnico
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - No caso de retirada, falecimento ou
Interdição de qualquer um dos sócios, a sociedade conhnuara suas
atividades com oái herdeiros, sucessores, e o incapaz. Na o^asiao sera

levantado balanço'géràl, caso o fato tenha se verificado em 180 (cento e
oitenta) dias da realização do anterior, para apuraçao dos haveres^do socio
faleóido ou interdito caso estes não queiram ingressar na sociedade bem
como o sócio retirante, mediante pagamento em 12(doze) parcelas mensais
consecutivas. Na hipótese ainda de falecimento de qualquer dos soçios, o
herdeiro poderá assumir de imediato as funções do socio falecido,
assumindo também ate a data da sua entrada todo ativo e Passivo da

empresai fica éstabeiecldo alhda, que o sócio^her^eiro, a parhr^^a data do
seu ingrèssó percebéra a titulb de pró-labore od quaisquer qanhos, 5^/o

(cinqüenta por certto) da retirada dos sócios fundadores «sua

responsabilidade pelos ônus administrativos operacionais, fiscais o

quaisquer outros, ficara também a partir da data do seu ingresso a 50/o

(cinqüenta por cento)í da participação.

CLÁUSULA DÉCIMA oItÁVA - Será competência'exclusiva dos sócios as
deliberações que tratenh:

al Da aprovação das contas da administração;

^

b) Da designação e destituição dos administradores e da fixaçao da sua
remuneração;
c) Da modificação do contrato social, da cis^o da incorporação e da
fusão da sociedade,

d) Do pedido de concordata e de autofalência;

;

^

e) Da compra, venda ou oneração de bens imóveis ou investimentos de
qualquer natureza;

f) Da contratação de empréstimos financeiros;
g) Da constituição de procuradores;

.

,^

rrnnnov

h) Da prestação de garantia real ou fidejussoria.(arts. 1.071, CC/200 ).
CLAUSULA DÉCIMA NONA - Nos quatro meses seguintes ao termlno_do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas do administrador,
(art 1.078, CG/2002).
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ÒLÁÜSULA VIGÉSIMA - A reunião de quotistas será convocada pélo

Àdministràdòr^ conri antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante a

expedição de cartas convocatórias, com Iccâl ^ata^ a hora e a ordem do dia.
bs' tjuotistaé que répresentani mais de 5% .(cihcò; por cento) das cotes de
capitei poderão requerer ao Administrador a convocação dá assembléia,
Indiòahdo, desde logo, a matéria a ser deliberada.

CLAUSULA VIGESÍMA primeira - A responsabilidade técnica sera

exercida pela sócia hildete de Santana Ferreira, a qual cabe a representação
ético-profissióhal junto ao Conselho de Classe subordihando-se ao codigo
de ética medica e a resolução do CFM 1.372 de 08/03/1991.

Cti/iiÜSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O administrador declara sob as penas

da Lei, e quê hão' estão impedidos de exercerem a administração da
sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; oü por crime falimenter, de
prevaricação, peite 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 publica, ou a propriedade.

As partes contratantes elegem o Foro da cidade do Salvador, Estado da
Bahia para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato,
renunciado e qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Assim, juetosi e contratados, obrigam-se por si

®

fieiménté o disposto no presente contrato, que assinam em 03(tres) vias de
igual teor, com duas testemunhas abaixo.
Salvador-B^ia,02 de Abril de 2014.

AN'A PAU^ MORA^ ABADE
SERGIb MÂRCONE MORAES ABADE

Testemunhas:

^
estado DA BAHIA
/ÜCMd"'
f^EGISTRO
20/05/2014 SOB N" 29204068872
29P04068872
^««Protocolo: °
14/043561
-1.EM:
DE 05/05/2014

-íboiLin
HÉLiO PORTÈIA RAMOS
SECRETARiO-GERAL

^Nome: v/^tr>v:i^Te bos.

RG:°IIG
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ATfeSTADO ng CAPAGDAPE TÉCNICA
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Prezados senhores,

■ •ib- '-b'"

•Wé^amos para os

■#

-.r.

devidosifins oueia ABACOM - Agencia de Capacitação e desenvoiviménto Ofganizadonat

I^Í^.t.iiriTCCÕES PÚBLiCAS (passo a passo) e Bormação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, realiza^ de ;

»^de J^osto de 2018 em Salvador/0A. Carga hoWria de 32h, cürsós ministrados por,Àlz»eide Dantas e
Òrlanâo Somes da Siiva atendeu aos requisitos técnicos previamente informados atravésidas redes soaais e ^

tb:

ij

Site da empresa, não havendo nada que desabone até a presente data.
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Márcio Luiz Bastos da èllva
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Assistente Administrativo ^
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SÉÉD -jSECRETAlílA DE ADMINISTRAÇÃO

Madre de Deus/BA,31;de Agosto de 2018

ATESTAdO de CAPÁaDADE técnica
-Si
V

SéiiHores,

Atéstamos para os devidos fins que a ABACOM - Agencia de Capacitação e

desenvolvimento Organizacional no curso de UCITAÇÕES PÚBLICAS (passo a passo) e
Poím^íão de Pregoeiro e Equi|e de Apoio, realizado de 28 a 31 de Agostdde 2018 em
SáíVadòr/ElA. Carga horária de 32h, cursos ministrados por Alziheide Dantas e Orlando

m
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ESTADO DA BAHIA

Gomes da Silva atendeu aos requisitos técnicos previamente informados através das
redes sociais e site da empresa; não havendo nada que desabone até a presente data.
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^rédés sociais e site da emprása, não havendo nada que desabone até a presente datai

Gomes da Silva atendeu aos requisitos técnicos previamente infprmadòs através das

;^vador/BA. Carga horárla:'de 32h, cursos ministrados por Alzineide Dáhtás e OHando

Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoío^ realizado de 28 a 31 de Agosto de 2018 em

í'dfe5Íe#üÍvirnento Organizacional no curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS (passo a,passo);e

,

Prezados senhores,

!

Euclides da Cunhá/BAy 31 de ijgosto dé 2018

ÉFEITURA DÈ EUCLIDES DA CUNHA

TADO DA BAHIA
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Estado da Bahia

ÍNPJ 13;8Ot567/OOO1-0O
Secretaria Municipal de Administração
Comiásão Permanente de Licitação

-PRtFEnfÜRADE

CANSAI^

Cansanção - BA, 31; de Agosto de 2018.
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ATE^APO DE CAPACIDÀDE TÉCNICA

Prezados senhores,

í Atésfamíds para os devidos fins que a ABACOM - Agencia de Capacitação e desenvoívim^to
Orgc^fzálEÍOnál no curso de Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizado de 30 e 31 de

il:

Agoá:Q dè 2018 em Salvador/BA^ Carga horária de 16h, cursos ministrados por Orlando GornèSda
Silva atendeu aos requisitos técnicos previamente informados através das redes sociais e site da

empresa, não havendo nada queidesabone até:a presente data.
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Prefeitura Municipal de Cansanção
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certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
EIRELI

CNPJ: 20.283.296/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n" 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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional(PGFN).

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

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

todos 08 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, de24 de julho de.1991.

Aendereços
aceitação<http://rfb.gov.br>
desta certidão está
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
ou <tittp;//www.pgfn.90v.br>.
Certidão
emitida
gratuitamente
com base
na Portaria
Conjunta
RFB/PGFN n» 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás
16:03:46
do dia 29/01/2019
<hora
e data de
Brasiiia>.
Válida até 28/07/2019.

Código de controle da certidão; E274.47A5.41BI.BFC1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http;//servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/Resulta...

08/07/2019
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional
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Consulta Regularidade do Empregador
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Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA. ECONÒMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

20.283.296/0001-02

Razão

ABACOM AG DE CAPACIT E DESENV ORGANIZ LT
AV TANCREDO NEVES 939 / CAMINHO DAS

[Social:
Endereço:

arvores /salvador / BA / 41820-021

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 encon^a-se em

situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - 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.
Vaiidade:20/06/2019 a 19/07/2019

Certificação Número: 2019062003194927047118
Informação obtida em 08/07/2019 10:35.12
A utilização deste Certificado para os fins

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa.
www.caixa.gov.br

https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

08/07/2019

PCDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.283.296/0001-02
Certidão n°: 170636962/2019

Expedição: 09/04/2019, às 09:32:31
Validade: 05/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO
O
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(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob

o n° 20.283.296/0001-02, 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 ha
Internet (http://www.tst.jus.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 âs 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.

Documento Assinado Digitalmente por: VERA LUCIA MARIA DOS SANTOS - 02/09/2019 01:51:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83207ce3-f36e-4c7e-8f4e-222dc4df5959

Página 1 de 1

05/07/2019

Certidão Negativa de Débitos

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 493.103/001-13
CNPJ: 20.283.296/0001-02

ABACOM AGENCIA DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
Contribuinte:

Endereço:

EIRELl

Alameda Salvador, N° 1057
SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 209
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-790

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser

apuradas, conforme artigo 277,§ 3®, da Lei 7.186/2006.
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador

Emissão autorizada as 13:19:34 horas do dia 05/07/2019.
Válida até dia 03/10/2019.

Código de controle da certidão

A4B8.B91C.E19E.D169.327C.DBB7;5D€2.E089

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço

http://vv\vw.sefaz.saivador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando

o código de controle acima.

servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativajorm.asp

1/1

Emissão: 10/07/2019 10:29

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20191837963

RAZÃO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

20.283.296/0001-02

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 10/07/2019, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão originai de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DA EMPRESA REALIZADORA DO CURSO:

Razão Social: ABACOM - Agencia de Capacitação e desenvolvimento Organizacional
- EIRELE;

CNPJ - 20.283.296/0001-02

Inscrição Municipal: 493.103/001-13;

n- ^

i ini

Endereço: Avenida Tancredo Neves, 1.485, Edf. Esplanada Trade Center, sala 101
Caminho das arvores
CEP 41820-020

Salvador/BA.

DADOS PARA DEPÓSITO/TRANSFERENCIA:
Banco: Santander

Numero do Banco: 033

Agência 4682
Conta Corrente 000130051318
Favorecido: ABACOM

Atenciosamente,

Ana Paula Moraes Abade
Diretora da ABACOM
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Pados para empenho

Diário Oficial do

Maragogipe

MUNlCinO

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
EXTRATO DE DISPENSA

Processo n': 307/2019

Modalidade: Dispensa n°092/2019.
Contratante: Município de Maragojipe-BA.
Contratado:

ABACOM

AGENCIA

DE

CAPACITACAO

E

DESENVOLVIMENTO

ORGANIZADO LTDA
CNPJ: 20.283.296/0001-02

Objeto: Contratação de empresa especializada para Contratação de empresa especializada
para Capacitação de Servidor Municipal, através do curso de Licitações e Contratos e
Formação de Pregoeiro.

VALOR GLOBAL R$1.280,00( hum mil duzentos e oitenta reais).
Amparo Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Unidade

02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Orçamentária

Ação

2.010 - Manutenção das Acoes da Secretaria Municipal de

Class. Econ

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Rec

00- Recursos Ordinários

Unidade

02.03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Administração

Orçamentária

Ação

2.009 - Manutenção das Acoes da Procuradoria do Município PGM

Class. Econ

33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte Rec

00- Recursos Ordinários

Maragojipe, 09/07/2019.
Prazo de vigência:60(sessenta) dias.
Vera Lúcia Maria dos Santos - Prefeita Municipal.

End: Rua Geny de Morais, 26 - Centro

Maragojipe - Bahia CEP: 44420-000 -Tel: 75 3526-141

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IZTRYW/GPLGJ02FXACGDIW

Esta edição encontra-se no site: www.maragogipe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Quarta-feira
17 de Julho de 2019
2-Ano IX-N» 2596

