
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix,74 - Centro - CEP:46.980-000 
Fone: (0XX75) 364-2161 - Fax: (0XX75) 3364-2105 
EMail: liciteiraquaral23@hotmail.com
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e Planejamento

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 251 mês 12/2020

Termo de contrato de prestação de serviço que entre 
si celebram a Prefeitura Municipal de Iraauara e a 
Pessoa Jurídica: NP CAPACITAÇAO E SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA, na forma que abaixo melhor 
se declara.

No 15° dia do mês de dezembro de 2020, a Prefeitura Municipal de Iraquara - Estado da 
Bahia, com sede à Rua Rosalvo Félix, n.° 74 - Centro - Iraquara/BA, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.° 13.922.596/0001-29, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edimário 
Guilherme de Novais, brasileiro, residente e domiciliado aSilvio Almeida, n° 07, sede deste 
município, portador do CPF/MFn° 165.958.665-87, doravante designado simplesmente 
Contratante, e a pessoa Jurídica - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA, inscrito no CNPJ: 07.797.967/0001-95, localizado à Rua Doutor Vicente de Castro, n° 
111, SI. 1004, 10° andar, Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP: 46.990-000 doravante 
denominado simplesmente çonfratedo,conforme dispensa de licitação n° DI-160-2020, 
Processo Administrativo n° 2001512/2020, resolvem de comum acordo celebrar o presente 
CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Tem por objeto o presente contrata a prestação de serviço na concessão de 
licença anual para utilização do sistema banco de preços, com o objetivo de pesquisar, 
elaborar especificações técnicas, termo de referências e comparações de preços, 
conforme necessidade da sec. mun. de administração faz. e planejamento entre o 
período de 15/12/2020 a 15/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
Efetuar o pagamento, na assinatura do contrato;
Assegurar os recursos necessários para implantação do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Arcar com ônus de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, 
incidentes sobre os serviços ou produtos objetos deste Contrato;
Dar quitação dos valores recebidos;
Arcar com os custos decorrentes da utilização, na elaboração dos serviços prestados, 
de materiais, equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, devendo 
preservar, indenizar e manter a PREFEITURA salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta utilização.

2.1
2.2

3.1

3.2
3.3

mailto:liciteiraquaral23@hotmail.com
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CLÁUSULA QUARTA - VALOR
Pelos serviços prestados a Prefeitura pagará a importância de R$ 6.659,00 (Seis mil, 
seiscentos e cinqüenta e nove reais).

CLÁUSULA QUINTA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
5.1 Os recursos necessários ao pagamento do preço do Contrato estão alocados no orçamento 

na seguinte atividade:

Órgão/Unidade: 02.04.01
Atividade: 2008
Elemento: 3390.39.00
Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários.

4.1

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1 Se 0 contratado deixar de cumprir o disposto neste instrumento, ficará sujeito as seguintes 

sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente;
a) Advertência
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato ou média, por infração cometida.

CLÁUSULA SÉTIMA - INTERPRETAÇÃO E FORO
A lei n° 8.666/93 e suas alterações, regerá a aplicação deste contrato e a solução de 

litígios que, eventualmente, dele possam resultar.
Fica eleito o foro da cidade de Iraquara - Estado da Bahia, como o único competente 

para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, ou suscitadas durante 
sua vigência, renunciando as partes de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

7.1

7.2

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 
3 (Três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual após lido e achado conforme, é 
assinado pela contratada, contratante e testpnunha, a tudo presentes.

fe dezginbrojde 2020.Iraquara-j

imiContratante:
^X^lLflERME DE NOVAIS
Preieito Municipal

EDIMA

Assinado de forma digital po> NP CAPACITACAO E 
SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA:07797967000195 
Dados: 2020.12.16 14:47:55-03'00'

NP CAPACITACAO E SOLUCOES 
TECNOLÓGICAS LTDA;S279^7967000195Contratado:
NP CAP^ITAÇÃO ÈxSOLUÇÕES TECNOLÓGiCAS LTDA

/ CNPÍ:\07.797.967/0001-95

I GonçáWes da Swva Filho 
39.421620-72 sà>,

Valdírc
RG /BA

Demétrio Sá Tél«<ae A -aújo 
RG n° 07.818^36-58 SSVBA

Testemunhas:

mailto:liciteiraquaral23@hotmail.com
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

mm
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NP CÃPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA 
CNPJ: 07.797.967/0001-95

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 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-Gerai da Fazenda 
Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:56:26 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2020.
Código de controle da certidão: E8E3.1DC5.5953.C0AD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N” 022905406-95

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 07.797.967/0001 -95 
Nome: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/03/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.aov.br

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (05/11/2020 14:51:02)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 

TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLÓGICAS LTDA

CNPJ: 07.797.967/0001-95

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 516150-5
ENDEREÇO: R. DOUTOR BRASÍLIO VICENTE DE CASTRO, 111 SL 1004 10 ANDAR - CAMPO COMPRIDC 
CURITIBA, PR
FINALIDADE: CADASTRO EM EMPRESAS,E/OU ÓRGÃOS "PÚBLICOS

É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA,CpM'EFEITOS'DÉ NEGATIVA referente a Tributos e outros débitos Municipai. 
inscritos ou não em Dívida Ativa, até,aipresente-data,tnos:termos-do artigo 151 da ^Lei n° 5.172/1966 (CTN) e h 
Complementar n° 104/2001 ,^^de‘mais legislações^aplicávêis a-espécie;. Constam em nomè ;do sujeito passivo os débitc 
abaixo relacionados com'suajexigibilidad^ius'pensa.____________ '

■ ; r:
t Exercício(s)Tributos

.■ ^ Y, i,
-<■ % -i, «■'%-

> V, ‘ ''auto "'(DÉBITC)SOBRE (SERVIÇOS: -, ív '• :•IMPOSTO : 
DECLARADO) 2020.'

■ • t t

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - AUTO (DIFERENÇA)
. ’ *■ j. I è í. j

2015e2016 X -,i

certidão expedida emmòme.Vdé Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentosicadastrados 
Curitiba, !',’/•■■■'! M '

Certidão expedida coní.basè.nó Decreto n°'670/2012, de 30/04/2012. ■ ’ ' ‘

I
no Município cA

Esta certidão compreende osTributòs,Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territori 
Urbano - IPTU, Imposto sçbre ai.Trànsmissão de^Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas c 
Serviços e pelo Poder de Rq[ícia:^oijVoS'yébitos rriunicipais.

V X //•'t i r»

c 'Y. U it >
. t:

CERTIDÃO N°: 383145/202Õ' ' T. X ,
V

. 1% ' VEMITIDA EM: 15/12/2020

VÁLIDA ATÉ: 13/01/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 3ED2.C8D9.5259.4C8E-1.9718.7EC5.B9A9.35E8-2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no enderei 
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a periodt 
compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

http://www.curitiba.pr.gov.br


, 08/12^2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar ■ imprimir

€MÊ^M
CAIXA ECOr'JÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social: np capacitacao e solucoes tecnológicas ltda
Endereço:

07.797.967/0001-95

R DOUTOR BRASILIO VICENTE DE CASTRO 111 SL 1004 / CAMPO 
COMPRIDO / CURITIBA / PR / 81200-526

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

Validade:01/12/2020 a 30/12/2020

Certificação Número: 2020120101570700043638

Informação obtida em 08/12/2020 09:02:54

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/

http://www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NP CAPACITACAO E SOLÜCOES TECNOLÓGICAS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS)

CNPJ: 07.797.967/0001-95 
Certidão n°: 28445888/2020 
Expedição: 03/11/2020, às 15:28:51
Validade: 01/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que NP CAPACITACAO E SOLÜCOES TECNOLÓGICAS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS),

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 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.797.967/0001-95, NÃO CONSTA

(dois) dias

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de 
autenticidade

sua
no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

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 juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, 
recolhimentos previdenciários, 
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.

inclusive no concernente aos
a honorários, a custas, a

http://www.tst.jus.br
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ATLANTA EQÜIPAMENT
Av. r de Janeiro, /i" 780, Centro, Irecê-Ba 

CNPJ29.294.269/0001-00 Tel.: (74) 99925-5357Atlanta

Cliente; Prefeitura Municipal de Iraquara- Ba 

Endereço: Rua Rosalvo Félix, n° 74, Centro, Iraquara - Ba

PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

DE

ITEM MODELO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

QUANTIDADE

MÚLTIPLO EXERCITADOR
Composto por tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, 
dimensões de 1”, 2” e l.Vi”, com espessura mínima de 2 mm, as quais 
fazem o equipamento ser bastante resistente e durável. Dois assentos 
esteira, construídos em tubo oblongo com 48 mm x 20 mm x 1,50 mm 
e um redondo em chapa 14. Os contrapesos são em chapa e os 
orifícios tubulares têm suas extremidades superiores, inferiores e 
móveis blindadas em chapa 14, o que os toma completamente 
protegidos contra a penetração de água. Os eixos do múltiplo 
exercitador, por sua vez, são maciços e usinados para rolamentos 
duplos tipo ZZ. A pintura é feita com um tratamento especial de 
superfície para o método eletrostático epóxi, onde são utilizadas 
misturas de resinas de poliéster altamente resistentes à meteorizaçâo 
para contribuir com a durabilidade do equipamento.Os componentes 
acessórios do aparelho são feitos em polipropileno e PVC flexível 
enquanto os parafusos são de aço zincado. Altura 1,650 mm. Largura 
993 mm. Profundidade 2.620.3 mm redor.

nas

01 3.050,00 9.150,0003

m
ATLANTA EQÜIPAMENT

Av. 1° de Janeiro, 780 - Centro 
CEP 44.900-000-Irecê-BA I



‘-v .

BARRA PARALELA STANDART MODULAR
Fabricado com tubos de aço carbono de tubo de 3 1/2” chapa 14 
pintura eletrostótica de alta resistência, plaqueta em poliester coni 
especificação dos músculos trabalhados. Parafusos e porcas 
^fioxidantes. Tipo de Instalação: Cadeirinha. Dimensões:

* AL342 Altura: l.OOm Largura: 0,80m Comprimento:

02
03

1.000,00 3.000,00

PUXADOR COSTA DUPLO ~ ---------
^uipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono 
de alta resistência, sob dimensões de 3” '/j, 2”, 1” >4,1» e 3/16 com 
espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubolares: extremidades 
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tomando-o 
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ); Solda: Processo MIG; 
Pintura: Submetido a tratamento especial de superfície para o 
método eletrostático epox utilizando misturas de resinas 
poliéster de alta resistência

03 ‘í^
1.500,0003 4.500,00ti

em
„ meteorizaçâo; Componentes:
Polipropileno e PVC Flexível; Parafusos: Aço Zincado. 
Dimensões: Altura: 1780 mm; Largura: 1006 mm; Profundidade- 
1950 mm; Área: 1,97 m" ___________
BANCO DE PRAÇA -------------------------- ------
O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta 
resistência, em viga U sob dimensões de 2” x l”com espessuras 
mínimas de 2,00 mm; tubo sob dimensão de 1.1/2” e chapas sob 
dimensões de 4,75; orifícios tubulares: extremidades superioras 
blindadas tomando-o insensível a penetração de água. SOLDA: 
Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de 
superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 
resmas em poliéster de alta resistência a meteorizaçâo.
D^NSOES: Altura: 700 mm. Largura: 480 mm, Comprimento: 
1290 ram

a

04
690,00 2.070,0003

CEP 44.900-000-Irecê-BA



BICICLETA DE CADEIRA DUBLA -j .j . , - Equipamento
produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta 
resistência,; assento em tubo; orifícios tubulares;, ^ . extremidades
superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tomando-o 
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 
usinados para-rolamentos duplos (Tipo ZZ). Solda: Processo MIG 
Pmtura; Submetido

05
03

1.900,00 5.700,00
a tratamento especial de superfície para o 

método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em 
poliéster de alta resistência a meteorização.

LIXEIRA INDIVIDUAL

06 Ar livre confeccionadas em aço com pintura eletrostática, com 
estrumra de ferro galvanizado a fogo e cesto plástico em polietileno 
de alta densidade com proteção UV.

03
600,00 1.800,00

ATI - ESCADA HORIZONTAL
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimoS’ 
mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono 
com no mínimo 6mm.Metalão de no mínimo 30mm x 
50mm X 2ram; Chumbador com flange de no mínimo 260 
mm X 1/4’, corte a laser com parafusos de fixação 
zincados de no mínimo 5/8” x 1 e arruela zincada de 
no rninimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no 
mínimo 3/8. Parafusos e porcas de fixação zincadas. 
Tratamento de superfície a base de fosfato; película 
protetiva de resina de poliesíer termo-endurecível colorido 
com sistema de deposição de pó eletrostático. Adesivo 
refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação 
dos grupos musculares, insüTições de utilização e dados da 
fabricante.

X 2
V 7-:

07
03

2.000,00 6.000,00

P) TOTAL: 32.220,00Imquara - Ba , 26 de Novembro de 2020

/ooõíoo'29.2
FLÁVIO AMORIM DOS SANTOS 
ATLANTA EQUIPAMENT

____________ Av 1° de Janeiro. 780 • Centro
Assinatura do proprietário/sóéip/rep®SI®%^ ZT



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Félix,74 - Centro - CEP:46.980-000 
__ Fone: (75) 3364-2161__________

IRAQUARA
a. Qneoími

3/^ 3ESCADA HORIZONTAL
I

I MUSCULATURA ; UTILIZAÇÃO
desenvolvida

CAPACIDADE

*5 f■ í;

.M. I
.....LPes?°a .... '

FIXAÇÃODIMENSÕES ALTURA DO SOLO

A *
í P! niA ip L

^ ; M5l<250^3M4mra Perfurado no OTlo ■ 
800x400mm (PxL)2413,3mm

ESPECIFICAÇÃO:
• Pintura èletrostátíco epox;
• Acabamentos de segurança 
ppliproptieno e PVC flexivtí.

‘ Parafusos ancado.

3PUXADOR COSTA DUPLO 2018
UTILIZAÇÃO CAPACIDADEssíís; n■ [t■ í. Vf.MM. ri

i <T;
ir.; t ’ 2 pessoas

■ ALtURADOSÓLO FIXAÇÃODIMENSÕES

A
L P.! niAp i.i

Perfuração no solo 
80Óx400mm(PxL)

; 725x1765x1980mm 
(LxAxP) SSCfrnm

‘ Áço cârbaw de alta fesislência;' ‘ Pintura eletrostótico epox; 
• Eixos maciços; • Acabamentos de segurança 

polipropileno e PVC fiexí\tól.
• Parafusos aço zincado.

3/3«}/o, 3BANCO DE PRAÇA 2018 J2^
CAPACIDADE FIXAÇÃO

i
• • •

ffff 9

3 pessoas ! profundidade lOOmm

; ALTURA DO SOLO ’DIMENSÕES
1

rw :. íp
400x420x1290mrn j 

(LxAxP) : i 403mm

ESPEÇLFICAÇãXO:
‘Ãçocartono de alto resistência: 
. Pintura eteboslâtir.0 epox;
• Solda processo MIG;

r



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Félix,74 - Centro - CEP:46.980-000 
Fone: (75) 3364-2161

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS
Convidamos vossa Senhoria a apresentar cotação de preços para os bens/serviços abaixo 

discriminados.

IRAQUARA
a,

Descrição do produto/serviço:

Preço un Qtd TotalItem
f

3MÚLTIPLO EXERCITADOR 2018
' MUSCULATURA UTIUZAÇÂO CAf=ÃCiDADE

I4 pessoas 
FIXAÇÃO, I ALTURA DO SOLODIMENSÕES

P

ni«
1320X1620X2050mni :

(LxAxP) 613mm

ÈSPEÇaÇAÇÃO:____
• Aço cartjono de alta resistência: * Pintura elelrostóUco epox:

* Acabámentòs de segurança 
polipropifeno é PVC flexível.

«Parafusos aço zincado.

• Eixos màciços;
• Rolamentos duplos (Tipo ZZ);
• Solda processo MIG;

éS-p,3BICICLETA DE CADEIRA DUPLA 2018
; 'iCAPACIDADE

0'
1

.i ........... .■
FIXAÇÃODIMENSÕES : ALTURA DO SOLO

Em corKreto. com 
furadeira e broca Umm. 

profundidade lOOrran .
1200^5mm 1 ,

440mm

...ESPECIFJMÇAp:
* cárbonp de alta msístência;
• Eixos maciços;

• Pintura eletro^lico epox 
‘Acabamentos de segurança 

poiipropiteno e PVC flexível.
• Parafusos aço zincado.

3BARRA PARALELA STANDART MODULAR 2018 5
UTILIZAÇÃO CAPACIDADE' MUSCULATURA 

; DESENVOLVIDA
©m : 1>

ií;ií %: 3f 1 pessoaii.

ALTURA DO SOLODIMENSÕES FIXAÇÃO I
A

L P
niAp L

800x400mm (PxL); i 1093.7mm

ESPECIFICAÇÃO:................
’ Pintura eíetrostâtico epox;
• Acabamentos de segurança . 
polipropíieno e PVC flexível.

■ Parafusos aço zincado.

I

^iJbJ^ A-
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Félix,74 - Centro - CEP:46.980-000 
Fone: (75) 3364-2161

IRAQUARA

é9>. 1?^-3LIXEIRA INDIVIDUAL 2018
CAPACIDADE ■

í

■ •i

i I1Í1 i!
40lilros____ I

DIMENSÕES . ! ALTURA DO SQLO i
■ f

; . A- ■;

-i .: ! ■

I :

especibçaçAoi________
.»Aço carbono dé àítã fesislênda;

;rmi

í431,Smm

• Parafusos aço zincado.

7~z>m c

f

■'lliA-&J
M
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9" iSôt-COi I lífcr 
(19)31135400 

AV. AGOSTINHO FADEL, 751 
Cónd. Ind, D. Esthèr, Nova Odessa / SP • 13460-000

Abrace 
o bem-estar

Proiposta aomerGial N® 8161

iPàrá ÍLKÃ MÍCHÈLLE MÈDEÍRÕS DE SOUZA 
Aci& cuidados de: - Celular: , Emâíl: 
PETROLINA, PE

Vendéda?:(a): F^d Àssls Èrtüssâa 19/11/2020

Kém Rreçoun Qtd TotaJ

MÚLTIPLO ÉXERCITÂDOR 2G18 rI 4.351,71 R$ 13055,133

I i umiMçAo ' capãgídwde"" '

' ! :• ,e ■e:.íó-
mt

•J

li J ! 4
í AiTütrADó.s^õ"; nxÃcÃõ'¥ blUENSpES

íJ i1 , ■ IC*. S:t -

i' ! U' ii p
il í S613nim

BIGICLETA DE (SApEIRA DUPLA 2018 R$6.467,13R$ 2.155,71 3

I CAPAábAbÈ!

; 2 pfessóas
OIMEN^ES " ' 4ÍrtÍA ÉÍò"s5ud ' f ” PlXÁ^” ’"

P
.n:p ü

440n^

_ESPKÍFICAÇAP:______ _i^spr .SSIF
BARRA PARALELA ST AN DART MODULÀR 2018 R$ 1.859,71 R$ 5.579;133

rMÜSPULÃTÚRA 1 f " imiSxÇÁõ, ■ í "'CAPÁCiÓiÔe ■ 1
r O&SEhA^VlDA j

#1 ii'''
ú\\

I:
t

...  .......
I btMÊNSPÈs ] i iM,iX»)Aeos0i.0 !

1 pe$y«__ .

í 1 I.P».Áík Ll t;\ ■:
I

niA ! *i
P t L

ESPECIFICAÇÃO.

ii

r-'



ESCADAHÕRlZÕNtiÃL R$ 3.201,71 R$ 9.605,133
'""cASiâoADf'"'

'• ííV--’. ■ W: #> : miiíf
i .»

!
i psssos _ 
fíxaçAói PIMENSOES ! í ÀLTVRAÓOSOLO ‘

1.) 1;F■!

f .A i!J Ii O Ia 1: [1 L-

)'aa5a2413í|m(n

«ÃEãgÇAÇÃCS:.,.--------

RUXADpR GOSTA DURL.G) 201Ô RS 2.512,71 R$ 7.538,133

"""ÇAÍvtâCÍiiÈ 7

JljSl: ■■

PTJUI^ÇAO

l
íP' fm

¥íf > '
5 ’
i

! i I . 2 pGSftoas

QlMÊN^ês’ ; f'AÍtüwoõsoLÕ . .' FIXAÇÁOI l:
> . f

■P
f

t . , ,í

KiOrar.'

:SS±S,r’“ ■ PàraSjlos açe ráaadó.

R$ 2,273,13R$ 757,71 3BANCO DE PRAÇA 2018
.l?w^

■pí, 1

T DIMENSÕES ‘ AnURAOOSOLO .V
l
1Á

V
‘

|:Iã' ir i
AOSmfli

vgSíniíSISeP’’''

RS 682,71 RS 2.048:133LIXEIRA INDIVIDUAL 2018
1 -CAPAOOAOE

iI \i -m
1 i40Tiiros

; DiMHNsSs ] ( mfÃoÕMo']
1 f sAi

l

na> ;! I
i328*;^»5 i

i 431,6ífmIv------J

msf asjsfas.-.'SSSSSiíST"•Sãíllá.pn^5èoMIQ:



Número de itens; 21 Valor total dos itens 46.565,91

mmmBmBmmmm
FORMAS DE PAGAMENTO 
Avista com 10% dé desconto. 
Parcdamenlo em 6x no cartão. 
Parcelamento em boleto, a combinar.

PRAZO DE ENTREGA 35 dias VALIDADE DA PROPOSTA 30 diasL

ÕSSERVAÇÔÉS GÈRAIS
• Manual e orientação técnica para instalação dos equipamentos.

lJ?agameiiío_ajvjsla^$A1,9m0í)

* Frete Incluso áté IRAQÜARA BA.

A MAK« GA^TÍA DO MEReADO; Os .produtífe GjNAST.ppssuéfri gâfântia cúritra defèitôs de fabricação de 2(dois) ânõs e não se 
aplica as seguintes põndiçõês;; 1 -Besgastes éáéteri(TáçÍo dcorndo'por ®^1çâda fhafesla. 2 - Mau uso, esfcrços indevidos peso 
excessivo, uso diferente daquela proposta para cada produto. 3 - Problemas de instaiação e fixação realizada em desacordo cotí, o manual 
de instruções. 4 • Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde p produto foi instalado, tais como pisos desniveladõs, 
presença de umidade excessiva, concreto pouco resistentes, etc; 5 * Vandalismo

GONSULTOR DÊVENDAÇ 
Rafael Assis

Telefone: (45) 9 9147-4174 (19) 3113-5400 Emáil; rafael@ginast.com.br

í

I

mailto:rafael@ginast.com.br


GQMPROVAMTE DE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAIr

“ 't-, . > ■

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastra!.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CA0ASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍOlCA

NUMERO DE lN&Cf»JÇAü
23.2d4.269/0001-00 
MATRE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/12Í2017

DOS SANTOS

■pmirHíl-HCO CCt EslAeaeaSrEííPQ ^Ufi?£5SE.=«-íTASaSê
»£

'cÕDTqOE DESCÃíçAÕ DAATÃIO/^ HCúN^MiCA PRINCIPAL
4?.63'6>02 - Comércio varejista de artigos esportivos

GÒÜK30 E DÊSCRiÇ-rio DAS ATIVÍDADES ECON'ÕMIOÁs"sECWOAHÍAS
2S.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 
32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte '

t ictiDKàO í: CESéfiiíçXo DAWÀnJSrES.iUÍ^ÍSÒÃ

GALPAO GDI
LOÍí-RAÍXyjRO
AV PRiMEiRO OE JANEIRO 780

CEP QÃiRROiSÍSiRirÕ município OF
CENTRO44.S00-000 IRECE BA

étJEJetóçO ELETRÔNICO ttL5FüNé
OUHfROZCÃRVAUnCCONTÃBiUDADE^HOTráÃtL.COri: (74) 3S2S-5357

' estTE RSíeSATStW f^=C^'sAVíãL

SÍTüAÇAO CADAStKAl
ATIVA

DATA DA SÍTÜAÇAO C^ASTRAi.
19/12/2017

MãTWCDÊSfTUÃÇAÕCÃDÃSTRÃL

■DÂtADÁsrrUAÇÂÕÉSFECíW-SmjACAO ESPECIAL
AMiM*.» i

Aprovado peja Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018, 
Emitido no dia 01/12/2020 ás 11:29:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

SrOtJSafLTAftOSA ^VOITSS
... J

A RFB agradece a sua visita. Para irrformações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para oCNPJ Consultas CNPJ Estatísticas PaiESilfiS SemgnsCNPJ

T
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

. .

irar

f:.
%

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

Nome: FLAVIO AMORIM DOS SANTOS 
CNPJ: 29.294.269/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:23:10 do dia 25/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2021.
Código de controle da certidão; 6727.507C.71FB.4C86 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


■ FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 01/12/2020 12:11

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»: 20203594704

RAZÃO SOCIAL

FLAVIO AMORIM DOS SANTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

145.484.608 29.294.269/0001-00

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 01/12/2020, 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 original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegatíva.rpt

http://www.sefaz.ba.gov.br


h
MUNICÍPIO DE ÍRECÊ 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Emissão: 02/12/2020
2a Via

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
N» 00003402/2020 
Emissão: 02/12/2020 
Validade: 02/03/2021

FLA VIO AMORIM DOS SANTOS 
CGA: 000.012.235/001-U 
CNPJ: 29.294.269/0001-00 
AVN PRIMEIRO DE JANEIRO , 780 
CENTRO
CNAE: 2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais

CERTIIFICAMOS que o contribuinte em epígrafe, requerente desta, encontra-se na 
situação fiscal abaixo discriminada. E, para que esta certidão que possui os mesmos 
efeitos de certidão negativa cause os efeitos legais que dela se espera, vai carimbada 
e assinada por Servidor investido de competência para tal mister.

DÉBITOS EIVl EXIGISfLIDADÉ SUSPENSA:

PARCELAMENTO ECONOMICO : SIM
Contrato n”: 00.009.100/20
REPARCELAMENTO : NÃO
PARC.EXEC.FISCAL DÍVIDA : NÃO
PARC.EXEC.FISCAL AUTO-INFRAÇÃO : NÃO
PARC.EXEC.FISCAL PARC.DÍVIDA : NÃO
PARC.EXEC.FISCAL REPARC.DÍVIDA : NÃO
PARCELAMENTO AUTO-INFRAÇÃO INSCRIÇÃO : NÃO
PARCELAMENTO NOTIFICAÇÃO INSCRIÇÃO ; NÃO
RECURSO C/PENHORA/DEPÓSITO/EXIGIBILIDADE SUSPENSA - NÃO
OUTRAS MODALIDADES - NÃO

A assinatura do Servidor neste documento dispensa qualquer outro tipo de validação. Emissor; PIERRE
CERTIDAO é emitida em conformidade com o artigo 427 da Lei Complementam'’ 
19/2017, de 02 de outubro de 2017.
ESTA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALOR QUANDO LIVRE DE EMENDAS OU 
RASURAS.

LOCAL;00420200000340200007658553
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Pá.igina 1 de 1

FODEÍ< JUDICIÁRIO : 
justiça do TRASALHO'

CERTIBl.a BtaifüB.,

Morae: FLAVIO AMORIM DOS SANTOS (MATRI2 E FILIAIS)
CNPJ: 29.294.269/0001-00 
Certidão n°: 31703232/2020 
Expedição: 01/12/2020, às 11:22:28
Validade: 29/05/2021 - 180 (ceíi.to e olteata). di.a.s.f caatadas da data. 
de sua expedição.

Certifica-se que FLAVIO AMORIM DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 29.294.269/0001-00, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores TrabaIListas«
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 çons.tantes desta, C.extj.,..dã..!Q., -s.ã,..o. ,d.e respQ>n.s.abilidade •d©,.s. 
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 acei..ta.ç,ã,o. d,e.s,ta ce,,rti..dã,Q .c.oadxG,i..Q.n,a-se. .à ver.i.f-iça-çâp- ,de. s-ua. 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus,br).

Certidão emitida gratuitamente.

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença coridenatória transitada em julgado ou era 
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.

http://www.tst.jus,br


01/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador

t

Voitar mprimir

CAÊ^MCAIXA ECO Sm ICAFEOE^

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.294.269/0001-00
Razão SociahFLAVio amorim dos santos me
Endereço: Av primeiro de janeiro 780 galpaogoi / centro / irece / ba /

44900-000

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

Validade:26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112700351333201058

Informação obtida em 01/12/2020 12:04:46

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

https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br

