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Outorgado
IVANA FRAZÃO TOLENTINO
CPF: 386.847.642-34
RG: 334040 — SSP/RO
Objeto
Representar a outorgante na Concorrência 001/2016 da CPL/CMRB
Poderes
Apresentar propostas e, se for o caso, documentação, participar de
sessões públicas tais como de abertura de propostas e documentos de
habilitação, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular
impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso, renunciar a
recurso interposto, e assinar todos os atos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente.
Porto Velho, 10 de março de 2016.
MANOEL PRODUÇÕES EIR
CNPJ: 06.239.968/0001-5

33.239,968/

L

Clei inei Manoel
Sócio-diretor
RG: 806411 — SESDEC RO
CPF: 071.936.817-02

'vlANOEL PROC'JÇÕES MEL! R Jose Bani avio, 1.012B • Anexo R,
CEP: 76,801-178
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE N 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
MANOEL PRODUÇÕES EIRELI - ME
CNP./ 06.239.958/0001-51

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada EIRELI, CLEIDINEI MANOEL, brasileiro, solteiro,
comerciante, nascido em 08/01/1978, na cidade de Belo Horizonte - MG,
portador da cédula de identidade n° 806411 SSP - RO e CPF n° 071.936.81702, residente e domiciliado na Avenida Equador, n° 1723, Bairro Nova Porto
Velho. CEP 76820-154, na cidade de Porto Velho - RO, na qualidade de titular
da empresa MANOEL PRODUÇÕES EIRELI - ME, com sede na Rua José
Bonifácio, n° 1012 - B, Bairro Olaria, CEP 76801-290, na cidade de Porto

„ g=

Velho - RO, inscrita na Junta Comercial do Estado de Rondônia, sob MIRE
1160001768-0 em 02/06/2014 e inscrita no CNPJ sob n° 06.239.968/0001-51.
Resolve alterar seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e
condições:
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Cláusula Primeira - Constituem o objeto da empresa as seguintes atividades:
Prestação de serviços de agência de publicidade, considerando-se o conjunto - 13n,Ç.(
'
de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna .rnN
supervisão da execução externa, Intermediação e distribuição de publicidade''
aos veículos e demais meios de divulgação (comunicação) e ainda a prestao
'0.11
de serviços de agência de publicidade/propaganda, bem como todas
atividades relacionadas à agência de propaganda e ATIVIDADES
EJ
L

COMPLEMENTARES VINCULADAS A ATIVIDADE PRINCIPAL.
Incorporação de empreendimentos Imobiliários: Que compreende a realização
de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos
financeiros, técnicos e materiais para a sua execução e posterior venda.
Locação de Mão de Obra Temporária: Que compreende o fornecimento a
empresas clientes, por tempo determinado, de pessoal recrutado e remunerado
por agências de trabalho temporário, nas condições da legislação trabalhista.
As unidades classificadas nesta subclasse não oferecem supervisão direta a
seus empregados nos locais de trabalho dos clientes.
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Pará rafo Primeiro - MIDIA INTERATIVA: "Prestação de serviços de
publicidade de mídia interativa no que tange à criação, planejamento,
organização, controle, intermediação e distribuição de publicidade aos veículos
e demais meios de divulgação, produção de peças e campanhas publicitárias e
projetos de mídia interativa, vinculados e integrados à atividade principal".
Parágrafo Segundo - PROMOÇÃO/EVENTOS: "O objeto social da sociedade
será a prestação de serviços na área de comunicação e publicidade,
notadamente no que tange à criação, planejamento, coordenação, il
intermediação publicitária, controle e execução de campanhas promocionais deil14 , 7;.á, 2 -1
imagem e de vendas, bem como atividades complementares e vinculadas à bk.-E ‘,?.:',' gié,1
NP
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atividade principal".
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Para tanto, consolida-se, na íntegra, o ato constitutivo da 0-4

referida EIRELI, com o teor seguinte:
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ATO CONSTITU'ilVO
MANOEL PRODUÇÕES EIRELI
Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo EIRELI, CLE.1 MEI
MANOEL., brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 08/01/1978, na Cidade
de Belo Horizonte - MG, portador da cédula de identidade n° 806411 SSP - RO
e CPF n° 071.936.817-02, residertte e domiciliada na Rua Equador, n° 1723,
Bairro Nova Porto Velho, CEP 76820-154, na cidade de Porto Velho/RO.
Ciláuswia Primeiaa - A empresa gira sob a denominação de MANOEL
PRODUÇÕES BREU - ME, com sede na Rua José Bonifácio, n° 1012 - 8,
Bairro Olaria, CEP 76801-290, na cidade de Porto Velho - RO, podendo, a
qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte
do território Nacional.
Parágrafo Único - A empresa tem como nome fantasia de VIP
COWNICAÇÃ
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Cláusula Segunda — O Capital Social de R$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa
Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente e legal deste país
constitui o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.
Cláusula Terceira — Constituem o objeto da empresa as seguintes atividades:
Prestação de serviços de agência de publicidade, considerando-se o conjunto
de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo,
planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna e
supervisão da execução externa, intermediação e distribuição de publicidade
aos veículos e demais meios de divulgação (comunicação) e ainda a prestação
de serviços de agência de publicidade/propaganda, Incorporação de
Empreendimentos Imobiliários, Locação de Mão de obra Temporária, bem
como todas as atividades relacionadas à agência de propaganda e

55_

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VINCULADAS A ATIVIDADE PRINCIPAL.
Incorporação de empreendimentos Imobiliários: Que compreende a realização
de empreendimentos imobiliários, residenciais ou não, provendo recursos
financeiros, técnicos e materiais para a sua execução e posterior venda.
Locação de Mão de Obra Temporária: Que compreende o fornecimento a
empresas clientes, por tempo determinado, de pessoal recrutado e remunerado
por agências de trabalho temporário, nas condições da legislação trabalhista.
As unidades classificadas nesta subclasse não oferecem supervisão direta a
kÉ?
seus empregados nos locais de trabalho dos clientes.
Parágrafo Primeiro — MÍDIA INTERATIVA: "Prestação de serviços
publicidade de mídia interativa no que tange à criação, planejamento,
organização, controle, intermediação e distribuição de publicidade aos veículos
e demais meios de divulgação, produção de peças e campanhas publicitárias e
projetos de midia interativa, vinculados e integrados à atividade principal".
Parágrafo Segundo — PROMOÇÃO/EVENTOS: "O objeto social da sociedade
será a prestação de serviços na área de comunicação e publicidade,
notadamente no que tange à criação, planejamento, coordenação,
intermediação publicitária, controle e execução de campanhas promocionais de
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imagem e de vendas, bem como atividades complementares e vinculadas à
atividade principal".

ParágnsWo

Terceiro - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS.

Parásvaio Quarto - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
ClzáLaaL?a Quarta - O prazo de duração é por tempo indeterminado. É
garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força
maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Quinta - A empresa será administrada pelo titular CLEIDINEI

KMOEL, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 08/01/1978, na cidade
de Belo Horizonte - MG, portadora da cédula de identidade n° 806411 SSP RO e CPF n° 071.936.817-02, residente e domiciliada na Rua Equador, n°
1723, Bairro Nova Porto Velho, CEP 76820-154, na cidade de Porto Velho RO, e quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titul
limitada ao capital integralizado.
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Cláusula Sexía - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de
Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado
econômico do ano fiscal.
Cláusula Sétima - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos
de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa
jurídica dessa modalidade.

Cláusula Oitava

A responsabilidade do titular é limitada ao capital

integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa
Lii7ÉPL::Cia

e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.
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Cláusula Nona — O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido,
por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de
condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIREL!, bem como
não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos ou crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1°, CC/2002).
Cláusula Décima - Fica eleito o foro de Podo Velho - RO, para resolver
quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de E.PREÉ.I.
O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 3 (três) vias
de igual fonna teor e consistência.

Porto Velho — RO, 31 de Agosto de 2015.
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-ACRE
CONCORRÊNCIA N° 001/2016
PROCESSO N° 45153/2015

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito,

S 037-IVANI CARDO

por seu representante legal abaixo assinado, credencia o Sra. IVANA FRAZÃO
TOLENTINO, portador do documento de identidade n° 334040 — SSP/RO, CPF n°
386.847.642-34 para participar das reuniões relativas ao processo licitatório em
referência, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar documentos,
assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da lei, todos
os demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso.
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Cleidinei anoel
CPF: 071.936.817-02
Vip Comunicação
Diretor Geral

„3.239.968/0001-51
flArtIOEL PROPUÇÕES MEU - ME
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PRODUÇÕES EIRELI — ME (VIP COMUNICAÇÃO) CNPJ n° 06.239.968/0001-51

Porto Velho, 10 de março de 2016.

L.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45.153/2015
CONCORRÊNCIA N° 001/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

MANOEL PRODUÇÕES EIRELI — ME (VIP COMUNICAÇÃO) CNPJ n°
06.239.968/0001-51, estabelecida à Rua José Bonifácio, 1012B — CEP: 76.801290 — cidade de Porto Velho/Rondônia declara, sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos supervenientes para sua habilitação no presente
processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Porto Velho, 10 de março de 2016.

Cleidinei Manoel
CPF: 071.936.817-02 - RG: 806411 — SESDEC RO
Vip Comunicação
Diretor Geral

MANOEL PRODUÇÕES EIRELI — ME
CNPJ: 06.239.968/0001-51
Rua José Bonifácio, 1012-B — Olaria
CEP: 76.801-290 Porto Velho - RO
Telefones: (69) 3224-4626

.-COMUNIÇAÇA-45

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45.153/2015
CONCORRÊNCIA N° 001/2016

DECLARAÇÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS

MANOEL PRODUÇÕES EIRELI — ME (VIP COMUNICAÇÃO) CNPJ n°
06.239.968/0001-51, estabelecida à Rua José Bonifácio, 1012B — CEP: 76.801290 — cidade de Porto Velho/Rondônia, declara, sob as penas da lei, que:

Tratará a questão dos direitos autorais, estabelecendo a cessão total e
definitiva dos direitos patrimoniais de uso das idéias (incluídos os estudos,
análises e planos), peças, campanhas e demais materiais de publicidade de
sua propriedade, concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato
que vier a ser firmado, sem qualquer remuneração adicional ou especial,
mesmo após a vigência do Contrato.

Manterá o compromisso de sempre negociar as melhores condições de preço,
para os direitos de imagem de som e de voz (atores e modelos) e sobre obras
consagradas, nos casos de utilização e ou possível reutilização em peças
publicitárias para a Câmara Municipal de Rio Branco.

Porto Velho, 10 de março de 2016.

Cleidinei Manoel
CPF: 071.936.817-02 - RG: 806411 — SESDEC RO
Vip Comunicação
Diretor Geral
MANOEL PRODUÇÕES EIRELI — ME
CNPJ: 06.239.968/0001-51
Rua José Bonifácio, 1012-B — Olaria
CEP: 76.801-290 Porto Velho - RO
Telefones: (69) 3224-4626
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45.153/2015
CONCORRÊNCIA N° 001/2016

DECLARAÇÃO

MANOEL PRODUÇÕES EIRELI — ME (VIP COMUNICAÇÃO), inscrita no
CNPJ sob n°. 06.239.968/0001-51, por intermédio de seu representante legal, o
Sr. Cleidinei Manoel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 806411 —
SESDEC/RO e do CPF n°. 071.936.817-02, DECLARA, para fins do disposto
no artigo 7°, XXXIII da CF/88, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de quatorze
anos, salvo na condição de aprendiz.

Porto Velho, 10 de março de 2016.

Cleidine Manoel
CPF: 071.936.817-02 - RG: 806411 — SESDEC RO
Vip Comunicação
Diretor Geral

MANOEL PRODUÇÕES EIRELI — ME
CNPJ: 06.239.968/0001-51
Rua José Bonifácio, 1012-B — Olaria
CEP: 76.801-290 Porto Velho - RO
Telefones: (69) 3224-4626

comuivicAçÃo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 45.153/2015
CONCORRÊNCIA N° 001/2016

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Declaramos, para fins do disposto no item 8.1.5 alínea b do Edital
de CONCORRÊNCIA n° 001/2016, que a empresa MANOEL PRODUÇÕES
EIRELI — ME (VIP COMUNICAÇÃO) CNPJ n° 06.239.968/0001-51,
estabelecida à Rua José Bonifácio, 1012B — CEP: 76.801-290 — cidade de
Porto Velho/Rondônia, não está impedida de participar de licitações no âmbito
da administração pública federal, estadual ou municipal.

Porto Velho, 10 de março de 2016.
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Cleidinei Manoel
CPF: 071.936.817-02 - RG: 806411 — SESDEC RO
Vip Comunicação
Diretor Geral

MANOEL PRODUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 06.239.968/0001-51
Rua José Bonifácio, 1012-B — Olaria
CEP: 76.801-290 Porto Velho - RO
Telefones: (69) 3224-4626
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