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CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.612.270/0001-03 

EMPENHO DA DESPESA  

Exercício: 
Unidade: 
Número: 
Data: 

2019 
000101 

00136 
02/10/2019 

Dados do Credor 

Credor: 	000897 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME 
Endereço: 	R IRACEMA 
CNPJ/CPF: 	06.126.127/0001-38 	 Cidade: 	SIMOES FILHO 
Banco: 	001 	 Agência: 	1237 

Classificação da Despesa 

Ficha: 	17 
Empenho: 	GLOBAL 
Crédito: 	ORCAMENTARIO 
Orgão: 	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 
Unidade: 	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO 
Função: 	01 - Legislativa 
Sub-função: 	031 - Ação Legislativa 
Programa: 	001 - A DEFINIR 
Ação (PA): 	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
Elemento: 	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 	0.1.00.00000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
Sub-elemento: 33903902-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

Dados da Licitação 

Estado: 	BA 
Conta: 	25281-6 

Licitação: 	006/2019 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 

Processo: 
Contrato: 

Especificação 

115/2019 
38 

Saldo Anterior: 
Valor do Empenho: 
Saldo Atual: 

140.364,28 

130.900,00 ( cento e trinta mil e novecentos reais) 
9.464,28 

Histórico: 	
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veiculos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para 
atendimento dos setores administrativos e dos vereadores em atividades institucionais e 1(um) ônibus com motorista e com 
combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 115/2019 Pregão Presencial 006/2019 Contrato de Prestação 
de Serviços 38/2019 Homologação 02/10/2019 Vigência 15/10/2019 a 14/10/2020. 

A importância empenhada foi consignada em crédito 	
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada 
em: 02/10/2019 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMNISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL no 006/2019 

EDITAL - Processo Licitatório no 015/2019 

Processo Administrativo no 115/2019 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para 
atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

EMPENHO N° 	/2019 

Praça da Bíblia, s/n - Centro — Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 
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REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS 

Data de Recebimento 
27/05/2019 

Setor Requisitante: 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

CONTRATAÇÃO 

SERVIÇOS MATERIAIS MOBILIÁRIO 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem motorista, sem combustível, com seguro total, 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. Os veículos deverão possuir: 05 
(cinco) portas, motor 1.0 flex, ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica, vidros e 
travas elétricas, 	freios abs, 	airbag 	e 	rádio. 	Ano de fabricação/modelo: 	2017 ou 
superior. 

20 

02 

Locação de ônibus com motorista, com combustível, com seguro total, pelo período de 
12 (doze) meses. Uso estimado de 3.000 (três mil) km anual. O ônibus deverá possuir: 
44 (quarenta e quatro) poltronas, ar condicionado e WC. Ano de fabricação/modelo: 
2011 ou superior. 

-, 01 

JUSTIFICATIVA/IMPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃO 

Esta contratação visa atender as necessidades da Câmara Municipal para os serviços de locomoção, do público em 
'geral, uma vez que será implementada nessa Legislatura, o Projeto Câmara Itinerante nos bairros com a realização 
de Sessões Itinerantes, 	Audiências Públicas, Congressos, Seminários e outros eventos relacionados com as 
atividades Legislativas, necessitando efetuar o transporte para os locais (bairros/cidades) com segurança, agilidade e 
presteza. Além disso, busca-se garantir o deslocamento dos Vereadores em suas atividades institucionais e facilitar 
os serviços Administrativos dessa Casa Legislativa. 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

Investimen o Custeio Orçamento Anual Nova Demanda 

Diretor Adm 1 .ti 
Edson de Alme ‘..ouza 

-. vo Pres ente da C" 	ara 
Orlando Carvalho de Souza 

A /~40Á)0 ébeS` 
Diretor Financeiro 

Djairp, Damaceno Chagas 



Josi1e Pereira Santos 
MEMBRO DA COM 

ESTADO DA BANIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS 

Prezados Senhores, 

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento dos serviços conforme Termo de Referência, anexo, em papel 
timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por vossa empresa): 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos 
sem combustível e sem motorista, em caráter não eventual, com quilometragem livre, 
objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara 
Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores e um ônibus com motorista e com combustível, para 
atender ao Projeto Câmara Itinerante nos bairros. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT VAI R 
UNIT/MES  

VALOR 
TOTAL P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P 
/ANO 

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem 
motorista, 	sem 	combustível, 	com 	seguro 
total, quilometragem livre, pelo período de 
12 	(doze) 	meses. 	Os 	veículos 	deverão 
possuir: 05 (cinco) portas, motor 1.0 flex, ar 
condicionado, direção elétrica ou hidráulica, 
vidros e travas elétricas, freios abs, airbag e 
rádio. Ano de fabricação/modelo: 2017 
ou superior. 20 

Valor anual pelo item 01: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 

KILOMETR 
AGEM 

ESTIMADA/ 
ANO 

VALOR 
P/ KM 

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

02 

Locação 	de 	ônibus com 	motorista, 	com 
combustível, com seguro total, pelo período 
de 12 (doze) meses. Uso estimado de 3.000 
(três 	mil) 	km 	anual. 	O 	ônibus 	deverá 
possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar 
condicionado 	e 	wc. 	Ano 	de 
fabricação/modelo: 2011 ou superior. 01 3.000 

Valor anual pelo item 02: 

Valor global (itens 01 + 02): 

INSTRUCÕES AOS PROPONENTES: 

Elaborar uma Carta Proposta em papel timbrado da Empresa, que deverá conter, necessariamente, 
as seguintes informações: 

Razão Social; 
CNPJ; 
Endereço completo; 
Preço unitário de cada item solicitado e valor total da proposta; 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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Matricula no 198197 
Setor de Compras e Licitações 

G‘iL Lte. 
Gabriel Silva Barbosa Araújo AA£1  

111 

IL 
ESTADO DA BANIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

O prazo de validade da PROPOSTA (em algarismo e por extenso) não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir da data limite de entrega da proposta; 
Telefone; 
e-mail; 
Assinatura e rubrica do Representante da Empresa. 

JJsair Caves Silva 
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Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.cannarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos sem 
combustível e sem motorista, em caráter não eventual, com quilometragem livre, objetivando o 
deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos 
Vereadores e um ônibus com motorista e com combustível, para atender ao Projeto Câmara 
Itinerante nos bairros. 

JUSTIFICATIVA: 

2.1. Justifica-se a contratação de veículos, levando-se em conta que a Câmara Municipal de Simões Filho 
não possui veículos para realizar o deslocamento dos servidores públicos e vereadores, bem como efetuar 
todas as viagens de interesse do Poder Público. Nada obstante, estes agentes diuturnamente necessitam 
se deslocar tanto dentro da circunscrição municipal quanto para outros municípios, necessitando dar 
cumprimento aos deveres funcionais, no que diz respeito aos atendimentos de que acontecem nas 
comunidades. Por isso é imprescindível a contratação de empresa que disponibilize os veículos nas 
quantidades requisitadas, para que os setores da Câmara Municipal possam ter funcionalidade "plena, 
atendendo assim o interesse público envolvido. 

2.2. Justifica-se também a locação de 01 (um) ônibus com motorista, com combustível, com seguro total 
com as seguintes características: possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar condicionado e wc. A 
utilização ficou estimada em 3.000 (três mil) km mensais. Ano de fabricação/modelo: 2011 ou superior. 
Esta contratação visa atender as necessidades da Câmara Municipal para os serviços de locomoção, do 
público em geral, uma vez que será implementada nessa Legislatura, o Projeto Câmara Itinerante nos 
bairros com a realização de Sessões Itinerantes, Audiências Públicas, Congressos, Seminários e outros 
eventos relacionados com as atividades Legislativas, necessitando efetuar o transporte para os locais 
(bairros/cidades) com segurança, agilidade e presteza. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

3.1. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará os veículos na Câmara Municipal de Simões 
Filho, na Praça da Bíblia, S/N, Centro, Simões Filho/BA, ou em outro local predeterminado pela Câmara 
nos horários e dias solicitados. Os veículos poderão ser próprios da locadora com o ano de 
fabricação/modelo especificado e em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecidas 
todas as normas emanadas do Poder Público. 

3.2. A locadora deverá apresentar suporte para entrega e recebimento dos veículos demandados pela 
Câmara em qualquer dia da semana inclusive sábados, domingos e feriados. 

3.3. A quilometragem diária será livre. 

3.4. A locadora deverá possuir programa de manutenção preventiva e corretiva do veículo em serviço, 
conforme especificação do fabricante com substituição do veículo (se não houver conserto) no menor 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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E SIMÔES FILHO 

ESTADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

palGELUS PACIS 

   

prazo, por igual ou similar, em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se o limite de até 02 (duas) 
horas. 

3.5. Seguro Total Sem Franquia — Proteção em caso de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou 
perda total do veículo e contra danos pessoais a terceiros, conforme valores definidos na proposta de 
preços. 

3.6. Sempre que for necessário, a locadora deverá executar a substituição e/ou socorro dos veículos no 
menor prazo de tempo, sendo as despesas por conta da locadora. 

3.7. Os veículos serão entregues no local determinado, com tanque cheio de combustível, com os 
lubrificantes trocados, considerando-se rodagem mínima de 3.000 km (três mil quilômetros). 

3.8. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributos e/ou outras despesas que acompanham a proposta de preços, serão de inteira 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

3.9. Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, se for o caso. 

3.10. Os veículos deverão ser entregues para locação limpos, lavados, com todos os equipamentos de 
segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio, etc) exigidos pelos órgãos competentes e serão 
devolvidos nas mesmas condições findo o prazo da locação, excetuando-se a obrigação de lavá-los. 

3.11. Todos os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados, inclusive estepe, e estar 
em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de no mínimo 5.000 km (cinco mil 
quilômetros). 

DA FISCALIZAÇÃO 

4.1. Caberá à responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento da execução, o servidor ou comissão 
designada por ato oficial da Presidência da Câmara. Com  competência necessária para promover o 
acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, prazos de vigência e responsabilidades, anotando 
em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA por escrito as advertências e as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

4.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade. 

INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS 

5.1. Não serão fornecidas informações a respeito de valores ofertados pelos concorrentes; 

5.2 A empresa contratada deverá apresentar os seguintes documentos inclusive na data da apresentação 
da nota fiscal: 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Certidão Negativa da Dívida Ativa da União junto a Receita Federal; 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) junto a Caixa Econômica Federal; 
Certidão Negativa Trabalhista junto ao Ministério Do Trabalho E Emprego; 
Certidão da Fazenda Municipal; 
Certidão da Fazenda Estadual; 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
Ato Constitutivo juntamente com a consolidação(Contrato Social); 
Documentos Pessoais dos Sócios; 
Procuração (em caso de procurador); 

6. FORO 

6.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da contratação dele originada, 
será competente o Foro do município onde esteja localizado o Órgão Contratante. 

.!Jser C çaives Silva 
F 

CÂMARA MUNICIP DE SIMÔES Fil. O 
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Josane Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

SOLICITACÃO DE COTACÃO DE PREÇOS 

Simões Filho, 27 de maio de 2019. 

Do: Setor de Licitação e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho 

Para a empresa: SERVTRANS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA/ME 

Prezado Senhor: 

Convidamos esta empresa a apresentar cotação de preços para os serviços de locação de 

veículos e ônibus para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme "carta de cotação" a fim de 

composição da média de preços para a abertura de processo licitatório. 

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone: (71) 2108-7200/7236. 

Prazo para apresentação da 
proposta: até 05 dias úteis. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Mat.: 198197 
Setor de Licitações e Compras 

4& df .(0.x./.2 o, eY(r)  
Assinatura do representante da erppresa 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT VALORVALOR UNIT/MES TOTAL P/ 
MES 

01 

Locação 	de 	veículos 	do 	tipo 	passeio 	sem 
motorista, 	sem combustível, 	com 	seguro total, 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) 
meses. Os veículos deverão possuir: 05 (cinco) 
portas, motor 1.0 flex, ar condicionado, direção 
elétrica ou hidráulica, 	vidros e travas elétricas, 
freios 	abs, 	airbag 	e 	rádio. 	Ano 	de 
fabricação/modelo: 2017 ou superior. 

20 R$ 2.800,00 R$ 56.000,00 

VALOR MENSAL R$ 56.000,00 
Valor total mensal R$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 
KILOMETR 

AGEM 
ESTIMADA/ 

ANO 
VLR. P/ KM 
RODADO 

VALOR 
TOTAL/MES 

01 

Locação de ônibus com motorista, com 
combustível, com seguro total, pelo período 
de 12 (doze) meses. Uso estimado de 3.000 
(três 	mil) 	km 	anual. 	O 	ônibus 	deverá 
possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar 
condicionado 	e 	wc. 	Ano 	de 
fabricação/modelo: 2011 ou superior. 

01 3.000 

• 

R$ 6,80 R$ 20.400,00 

VALOR MENSAL R$ 6,80 R$ 20.400,00 

Valor total mensal R$ 20.400,00. (Vinte Mil e Quatrocentos Reais) 

Valor total anual R$ 76.400,00 (Setenta e Seis Mil e Quatrocentos Reais). 

Prazo de validade deste orçamento: 60 (Sessenta) dias. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

'"JOTA 1 - Serão locados 20 (vinte) veículos sem motorista e sem combustível, conforme descrito acima e os valores 
ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: lubrificantes, equipamentos de 
segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, colisão e cobertura de terceiros e quaisquer outras despesas 
decorrentes da propriedade e uso do veículo. Os veículos serão para execução exclusiva dos serviços legislativos e de 
trabalhos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho. 

NOTA 2 - Será locado 01 (um) ônibus com motorista e combustível, conforme descrito acima e os valores ofertados 
deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: combustíveis, lubrificantes, equipamentos de 
segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, seguro de danos a passageiros, danos a terceiros e quaisquer outras 
despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. A prestação do serviço se dará mediante a necessidade da 
Administração, com uso estimado em 3.000 (três mil) quilômetros anual. É obrigado aos Motoristas estarem devidamente 
identificados e regularmente habilitados e preparados para o desenvolvimento das atividades. 

Simões Filho, 27 de Maio de 2019. 
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Rua Iracema, 32— Bairro — Parque Continental Cep: 43700-000 Simões Filho/Ba. 

CNPJ: 06.126.127.0001-38 — Luc. Estadual :63272625 
TEL: 3396-3875/3396-3999 
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Licitação - Câmara Munici ai de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov. 

Enviado em: 	 quinta-feira, 30 de maio de 2019 14:41 
Para: 	 'acres_empreendimentos@outlook.com' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 
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Simões Filho — BA; 30 de Maio de 2019 

— a-c  
ACRES EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 

Antonio Cai-los R(do E. S. Junior 
ADM 

CÂMARA MUNICIP DE SIMÕES Fila 
Elde 

/ COPEL 

40Ç'',4,0 ACRES 
EMPREENDIMENTOS 

À 
CAMARA.MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO — BA 
END: PRAÇA DA BÍBLIA — CENTRO 
ATT: SR. EDSON DE ALMEIDA SOUZA 
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COTAÇÃO 

Prezados Senhores: 

A ACRES EMPREENDIMENTOS EIRELI ME,  Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Av. Elmo Serejo 
Farias, no 1382, Coroa da Lagoa, sala 001, C.E.P. 43.700-000, Simões Filho/Bahia, inscrita no C.N.P.J. (M.F.) sob o no 
22.119.678/0001-20. Vem através da presente, por seu Representante Legal, submeter à apreciação de V.Sa, a sua 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
Conforme serviços prestados 

VALOR DA COTAÇÃO: 
O valor da Proposta é de R$ 788.100,00 (Setecentos e Oitenta e Oito mil e Cem Reais). 

PLANILHA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

4.1,k,0718- 
Jose ( Pereira Santo:, 

MEMBRO DA COPE. 

ITEM DESCRIÇÃO QNT 
VIR 

UNT/MÊS 
VIR 

TOTAL/MÊS 
'- VALOR  

TOTAL/ANO 

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem 
motorista, sem combustível, com seguro 
total, quilometragem livre, pelo período 
de 12 (doze) meses. Os veículos deverão 
possuir: 	05 	(cinco) 	portas, 	motor 	1.0 
flex, ar condicionado, direção elétrica ou 
hidráulica, vidros e travas elétricas, freios 
abs, 	airbag 	e 	rádio. 	Ano 	de 
fabricação/modelo: 	2017 	ou 
superior. 

20 3.200,00 64.000,00 768.000,00 

TOTAL MENSAL R$ 64.000,00 R$ 768.000,00 

PLANILHA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

ITEM DESCRIÇÃO QNT 
KM 

ESTIMADO/ANO 
VLR/KM VALOR TOTAL 

01 

Locação de ônibus com motorista, com 
combustível, 	com 	seguro 	total, 	pelo 
período 	de 	12 	(doze) 	meses. 	Uso 
estimado de 3.000 (três mil) km anual. 
O ônibus deverá possuir: 44 (quarenta 
e quatro) poltronas, ar condicionado e 
wc. 	Ano 	de 	fabricação/modelo: 
2011 	ou 	superior. 	Motorista 	e 
combustível 	por 	conta 	da 
contratada 

01 3.000 6,70 

• 

. 

20.100,00 

TOTAL MENSAL R$ 20.100,00 

Juesir tir4  .çalvee Silva 

ACRES Empreendimentos EIRELI —ME 
C.N.P..1: 22.119.678/0001-20 

Av. Elmo Serejo de Farias, ri° 1382— Coroa da Lagoa - Simões Filho/Bahia. 
C.E.P. 43.700-000 - Telefax: (71) 98881-0699/(75) 99855-0699 

. E-mail: acres_empreendimetnos@outlook.com  



CÂMARA MUI PAL DE SIMÕES FILHO 
El 	 e dU a 

oro / COPEL 

"IPPPIA 4 
Josan, Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

SOLICITACÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Simões Filho, 30 de maio de 2019. 

Do: Setor de Licitação e Compras da Câmara' Municipal de Simões Filho 

Para a empresa: CORUMBAU BRASIL TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA/EPP 

Prezado Senhor: 

Convidamos esta empresa a apresentar cotação de preços para os serviços de locação de 

veículos e ônibus para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme "carta de cotação" a fim de 

composição da média de preços para a abertura de processo licitatório. 

Em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone: (71) 2108-7200/7236. 

Prazo para apresentação da 
proposta: até 05 dias úteis. 

Atenciosamente, 

GzU Jr5r& 6,01L+7,  
Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Mat.: 198197 
Setor de Licitações e Compras 

Yriert, 	C5;eitM 
Assinatura do representante da empresa 
RG:o2.00502 go50 

Jungir 	çalvos Silva 
~iro. 



Locação de veículos do tipo passeio sem motorista, sem combustível, oOm seguro total, quilometragem livre, 
pelo período de 12 (doze) meseá. Os veículos deverão possuir OS (Cinco) portas, motor 1.0 flex, ar 

condicionado, direção elétrica ou hírjráulica, vidros e travas elétriCas, freios abs, airbag e rádio Ano de 
fabricação/rnodelo: 2017 ou superior. 

QUANTIDADE: 20 VEICULOS 

VALOR UNITÁRIO: R$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais) 

VALOR MENSAL: R$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais) 

Locação de ônibus COfT1 motorista, com combustível, com seguro total, pelo período de 12 (doze) meses Uso 
estimado de 3.000 (três mil) km anual. O ónibus deverá possuir 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar 

condicionado e wc. Ano de fabricação/modelo: 2011 ou superior. 

QUANTIDADE: 01 ÔNIBUS 

KM ESTIMADA/ANO: 3.080 KM 

VALOR POR KM RODADO: R$ 7,60 (Sete Reais e Sessenta Centavos) 

VALOR TOTAUMÉS: R$ 22.800,00 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos Reais) 

CÂMARA MUNI 
no de Paula 
/ COPEL 

ele 
Memb 

À 

Corumbau Brasil Transportes Turísticos Ltda.° 
lnsc. n'CNP.I 05.409.468/0001-58 

Insc. Est.: 059,007.090-P 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇO 

Prazo de validade desta proposta: 60 (Sessenta) dias 

'64 do, 
Ate n 	ame nte, 

Simões Filho, 05 de Junho de 2019. 
Ob.409.468/0001 -5,  
CORUMBAU BRASIL TRANSPORTE 

TURISTICOS LTDA. EPP 
Rua Presidente Medici, N°110 Térreo 

Aguas Claras- CEP.: 41.310-493 
SALVADOR - BA 

Garagem: Rua Presidente Médici, 110 - Bairro: Águas Claras - Salvador / BA, 
Fone/fax: (71) 3302-2883 /3219-2572. 

4I,d) 
Josa e Pereira Santos 

MEMBRO DA com "tinir O 	lv.. Silva 
P ouro 



Licitação - Câmara Munici • ai de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara MUnicipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
terça-feira, 28 de maio de 2019 14:38 
'comercial@aldeotalocacao.com.br' 
Solicitação de orçamento 
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia.doc 

Prioridade: 
	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento para locação de veículos baseado nas informações contidas nos documentos em 

anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Justalr G 	Ivele Silva 
IP menu 

CÂMARA MUNICIPA DE S1MÔES F 
Elder C 	• í 'au a 

COPEL 

I 	í 

Jos e Pereira Santo. 
MEMBRO DA COM 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

De: 	
Licitação - Câmara Mlinicipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 28 de maio de 2019 14:33 

Para: 	 'contato@brwaylocadora.com.br  

Assunto: 	 Solicitação de orçamento 

Anexos: 	
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento para locação de veículos baseado nas informações contidas nos documentos em 

anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Juaelr G 	Ima Uva 
P creorti 

CÂMARA MUNICIP DE SIMÔES FILHO 
Elder Celo d I

/ COPEL 

Jos...4 Pereira Santo 
MEMBRO DA COM 



CÂMARA MUNICIPA DE SIMÕES FILHO 
&ler Celest 

COPEL 

Licitação - Câmara Munici  ai de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara ivilinicipai de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 28 de maio de 2019 14:31 
Para: 	 'gerencia@agilizalocadora.com.br  
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Copia.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento para locação de veículos baseado nas informações contidas nos documentos em 
anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

4/ • L.  
Josane Pereira Santo:, 

MEMBRO DA COREL 
Jusalr 	çalves álivet 

r 



CÂMARA MUNICIP 
tino de Paula 
/ COPEL 

ele 
Membr 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 kwAL  

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 28 de maio de 2019 14:29 
Para: 	 'contato@twistercom.bri 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópiadoc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento para locação de veículos baseado nas informações contidas nos documentos em 
anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

4
o
)—  Juta& s 	G 	çalve, Slliva 

Pr t* eitu 

4 II .11 
Josang  Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 



CÂMARA MUNIC1PA PE SIMÕES FILHO 
Elder Celoc 

entro pPEL 

4.41.4 
Josa le Pereira Santo. 

MEMBRO DA COPEL 

[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 28 de maio de 2019 14:29 	
d. 

Para: 	 'frotcar5@h0tmail.com' 

Assunto: 	 Solicitação de orçamento 

Anexos: 	
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia.doc 

Prioridade: 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento para locação de veículos baseado nas informações contidas nos documentos em 

anexo. 

Alta 

Licitação - Câmara Munjo' • ai de Simões Filho 
a 

De: 	 Licitação - Câmara miinicipal de Simões Filho 	 çt, 

moa, -ri 

o 	o 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Juselr G çadVoto SOIM 
I' gamo 



Licitação - Câmara Munici • ai de Simões Filho 4: 
0 

De: 	
Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 it 

[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 	
a d. 

Enviado em: 	
terça-feira, 28 de maio de 2019 14:27 	

e, 

Para: 	
'reserva@mmrentacar-ssa.com.br' 

Assunto: 	 Solicitação de orçamento 

Anexos: 	
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia.doc 

Prioridade: 
	 Alta 

A i- 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento para locação de veículos baseado nas informações contidas nos documentos em 

anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Jusair G 	Via SOWIN 
P oseru 

CÂMARA MUNICIP DE SIMLS FILHO 
Elder Celec 	au 

/ COPEL 

,(à 
Josanet'ereira Santos 

MEMBRO DA COM. 



JuealrGoaIve. Slim 
MOI IJ 

CÂMARA MUNICI L DE SIMÕES FILHO 
Elder 

/ COPEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Münicipal de Simões Filho 	 ar 
cr 

[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 	 4. 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:30 
Para: 	 'egel.empreendimentos@terra.com.br  
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cõpia1.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Josalái Perae:rja-fSanto. 
MEMBRO DA COM 



CÂMARA MUNICIP 
Eld 

I. DE 
Paula 

/ COPEL 

ij 

Josa Pereira Santc, 
MEMBRO DA COPKL 

Licitação - Câmara Municipal 	de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 4t 	a2.1  
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 	 et ------- 
segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:31 	

.tr,_ -‘. 44 az 
ijuliana@rapidocrateus.com.br  
Solicitação de orçamento 
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia1.doc 

Alta 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

, Atenciosamente, 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

Boa tarde. 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Jusalt G 4.çatvse SHwat 



Jusalt G çalvec SiNa 
P miro 

CÂMARA MUNICIPA DE SIMÕES FILHO 
Elder Celest 

COPEL 

Licitação - Câmara Munici  ai de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimeesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:32 
Para: 	 'abriltour@terra.com.br' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	 200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Copiai .doe 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

I, 

Josa lie Pereira Santc, 
MEMBRO DA COPEL 



CÂMAM MUNICIP 
Elder no de Paula 

COPR 

Jusalr G 	bise Silva 
1,  acerta 

II 
,43' 114 

Josal e Pereira Sant 
O 	 MEMBRO DA CÓPél 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	
RRAL Dp 

De: 	
Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

 

[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.bil 	 n. 	
rri 
Lr) 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:34 	 a 
d. 	 •-ri 

Para: 	 'arenatransportern@gmail.com' 

Cc: 	 'arenatransporte@bol.com.br 	 -4 

Assunto: 	 Solicitação de orçamento 

Anexos: 	
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia1.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

'Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 



entro 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  4 

De: 	 Licitação - Câmara IVILinicipal de Simões Filho 	 ; 	Q221 	
a 
rrt 

picitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 	 9ãk --------- ut 
Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:35 

	.1.102, 4.-FT , 

Para: 	 'natallocadora@hotmail.com' 
 

	

O 	 ' 
Assunto: 	 Solicitação de orçamento 	

0 
 

Anexos: 	 200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia1.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Juaahr G çalves Silva 
P ~h.) 

CÂMARA MUNICIPA DE SW"10 
Elder C 	te Paula 

/ COPEL 

4d 43_1  111N 

Juz,,,11 Pereira Santos 
MEMBRO DA COPAL 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 4e21.,....a- ti).- 

De: 	
Licitação - Câmara MUnicipal de Simões Filho 	 02 5 	'Go  
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.bri 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:38 	
62: 
d. A102 -TT  

Para: 	 'rafael@amavsturismo.com' 

Cc: 	 'contato@amavsturismo.com' 	 -.k• 

Assunto: 	 Solicitação de orçamento 
Anexos: 	

200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia1.doc 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 
um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

4,441 WIÀ 
Josan Pereira Sant(' 

RAEMBRO DA COPEL Jusair G alvas Silva 
to °oiro 

CÂMARA MUNICIPA 
Elder Ce P 	•aula 

COPEL 



CÂMARA MUNICIP 
Elder 	ode Paula 

/ COPEL 

40.1" 
Josan Pereira Saiu, 

MEMBRO DA COM 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

De: 	
Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 segunda-feira, 3 de junho de 2019 13:49 

Para: 	 'comercia13@Primeplus.com.br' 

Assunto: 	 Solicitação de orçamento 

Anexos: 	
200 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - Veículos - Cópia1.doca,á;  

.4 ,) 

Prioridade: 	 Alta 

Boa tarde. 

O Setor de Licitações e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta empresa, 

um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Juseir G jçIv.. Silva 
ocnru 



ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 115/2019. 

f f  

EMPRESAS CONCORRENTES 	 \ j r- s  
SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS 

LTDA/ME 
ACRES EMPREENDIMENTOS EIRELI/ME 

r• . 
CORUMBAU BRASIL TRANRTES TURÍSTICOS I-J 

LTDA/EPP 

QUANTID 
ADE 

VALOR 
U NIT/MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

ANO 
QUANTI 

DADE 

VALOR 
UNIT/MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

ANO 
QUANTID 

ADE 

VALOR 
UNIT/MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

ANO 

20 2.800,00 56.000,00 672.000,00 20 3.200,00 64.000,00 768.000,00 20 2.900,00 58.000,00 696.000,00 

QUANTID 
ADE 

KM 
ESTIMADA/A 

NO 

VALOR P/ 
KM 

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

QUANTI 
DADE 

KM 
ESTIMADA/A 

NO 

VALOR P/ 
KM 

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

QUANTID 
ADE 

KM 
ESTIMADA/ 

ANO 

VALOR P/ 
KM  

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Juealr 

3.000 

.vil  
r" çalves 

1.• 	ganiu 

6,80 

Silva 

20.400,00 1 

Cb 
e.es‘ 

3.000 

no de 

6,70 

Patiia 
ARA MUNICIP.  

20.100,00 1 

J . • 
EMBRO 

3.000 
Á r 	I 
10 liN 
O 

e Pereira Santos 
DA COM. 

7,60 • 22.800,00 

- 692.400,00 Meinbro 	CUrzl 	 788.100,00 718.800,00 

ITEM 
	

ESPECIFICAÇÕES 

Locação de veículos do tipo 
passeio sem motorista, sem 
combustível, com seguro total, 
quilometragem livre 
Os veículos deverão possuir: 05 

1 
	(cinco) portas, motor 1.0 flex, ar 

condicionado, direção elétrica ou 
hidráulica, vidros e travas 
elétricas, freios abs, airbag e 
rádio. Ano de fabricação/modelo: 
2017 ou superior. 

ITEM 
	

ESPECIFICAÇÕES 

Locação de ônibus com 
motorista, com combustível, com 
seguro total 
Uso estimado de 3.000 (três mil) 

2 

	

	km anual. O ônibus deverá 
possuir: 44 (quarenta e quatro) 
poltronas, ar condicionado e WC. 
Ano de fabricação/modelo: 2011 
ou superior. 

Foram solicitados orçamentos para 16 (dezesseis) empresas do ramo pertinente ao objeto desta licita 	 e documentos anexados ao processo: SERVTRANS TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS LTDA/ME, ACRES EMPREENDIMENTOS EIRELI/ME, CORUMBAU BRASIL TRANSPORTES T 	COS LTDA/EPP, ALDEOTA LOCAÇÃO, BRWAY LOCADORA, AGILIZA LOCADORA, 
TVVISTER LOCADORA, FROTCAR, MM RENT A CAR, EGEL EMPREENDIMENTOS, RÁPIDO CRATEUS, ABRIL TOUR, ARENA TRANSPORTE, NATAL LOCADORA, AMAVS TURISMO e PRIMEPLUS, 
obtendo resposta das 03 (três) empresas mencionadas no Mapa Comparativo. Aferiu-se uma média global, com base nos orçamentos, de R$ 733.100,00 (setecentos e trinta e tres mil e cem 

reais). 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 115/2019. 

Simões Filho, 06 de junho de 2019. 

Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e 
dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com 
combustível' para a Câmara Municipal de Simões Filho 

Prezado Senhor: 

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, informações quanto à existência de 
previsão orçamentária para as despesas descritas acima. O valor global estimado com base 
nas pesquisas de preços, acostadas no processo, é de R$ 733.100,00 (setecentos e 
trinta e três mil e cem reais). Assim solicito também, na oportunidade, que nos 
discrimine a dotação orçamentária que correrá tal despesa. 

Juséle 	çalven Silva 	CÂMARA MUNICIP 	LH() 
I., 	oca:, 	 Elder 	no de Paula 

COPEL 

4ii‘a* 
Josa Peralta Santo 

MEMBRO DA COM 



Orgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 

Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades da Câm 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02- Locação de Veículos 

Atenciosamente, 

Laiane dos Santos Soruz 

à 
F f 411 i 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Matricula no 208207 

eira da Silva 
ÁBIL E FINANCEIRO 
4/2019 

Leonardo 
COORDENADOR C 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA FINANCEIRA 
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 115/2019. 

Simões Filho, 11 de junho de 2019. 

ORIGEM: COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 
DESTINO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, 
sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores 
em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Senhor Diretor, 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria a respeito da existência de dotação 
orçamentária para a contratação de empresa para a locação de veículos e ônibus, informo que: 

Existe previsão orçamentária para a contratação e fica reservado o valor de R$ 

733.100,00 (setecentos e trinta e três mil e cem reais) para o período. 

A dotação orçamentária que correrá a despesa é: 

o tR megetka et4'51/"S 
IRETOR FINANCEIRO 

Ato no 026/2019 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

Jusair GsIjes Silva 
081,0 

CÂMARA MUNICIPAL 	11 
Elder 	o de Paula 

COPEL 

4d 
li 

Ani,P 
Josa e Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 13 de junho de 2019. 

Do Diretor Administrativo da Câmara 
Para o Ilmo. Sr. Jusair Gonçalves Silva - Pregoeiro 

Prezado Senhor: 

Cumprida as formalidades legais, quanto a reserva orçamentária para a contratação 
prevista no Processo Administrativo no 115/2019, encaminho a V. Sa., o respectivo 
processo para que sejam tomadas as medidas decorrentes. 

Atenciosamente, 

Jusalr G 4iv.SflVa 
P moro - 

CÂMARA MUNICIP 
Elder 

ai 

DE SIMOES FILHO 	Josanel  ereira Santc»., 
MEMBRO DA COM 

/ COPEL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 17 de junho de 2019. 

Ao 
SETOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL 

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 115/2019, 
visando a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para 
atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a 
Câmara Municipal de Simões Filho, referente ao Pregão Presencial no 
006/2019. Assim sendo, solicitamos o exame e parecer sobre o Edital e 
seus Anexos, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei no 8.666/93 e 
Lei no 10.520/2002. 

Atenciosamente, 

CikMARA MUNICIF 
Elder 	uno de Paula 

/ COPEL 

li  
4[0.1410 

Jos ,t ,  Pereira Santos 
MEMBRO DA COM LHO 



ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social. 	  

Nome de Fantasia • 	  

CNP.] No 	  

Endereço* 	  

Cidade. 	 Estado 	 Tel 	  

E-mail• 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que tem como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 
Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser julgado pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara M. de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lo 
ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacaocamarasimoesfilho.ba.gov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camarasimoesfilhoi.  
O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de eventuais' 
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento convocatório no decorrer do 
processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Local: 	  

Nome do Contato por extenso 	 

R. G. N0 	  

Assinatura: 

de 	 2019. 

4Il 4), 
Jos le Pereira Santos 

04, 0 4  
Câmar unicipa e 

Robenilson de Assis Lordêlo 
Procurador Adjunto (OAB 33.831) 

Ato Administrativo n°245/2019 

MEMBRO DA COM 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO No 015-2019 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 
de julho de 2002; Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei 
Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto MUnicipal no 
1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 115/2019. 

A CONTRATAR: OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para 
atendimento 	dos 	setores 	administrativos 	e 	dos 	Vereadores 	em 
atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com 
combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme 
especificações constantes neste edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data para abertura do certame 
..../ 	/2019. 

Horário 	de 	abertura 	do 	certame: 
....h:...min (horário local) 

Pregoeiro: Jusair Gonçalves Silva (Portaria no 002/2019) 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões 
Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - telefax.: (71) 2108 7200/72364 - Site de Publicação: 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camarasimoesfilho/ 	P p 

41 i;ron i 	. E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br 	Josane :' ,reira Santos 
MEMBRO DA COPAL 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, .Jusair Gonçalves Silva, designado 
através da Portaria no 002/2019, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 115/2019, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e de acordo com os seguintes 
dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 
1993; Lei Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 1.078 de 08 de janeiro de 
2007. 

1 OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos 
Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara 
Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser julgado pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

2 DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 	/ 	/2019 
INICIO DA SESSÃO: 	h. 	min (horário local) 
LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - Praça da Bíblia, s/n — Centro - Simões Filho-Ba - CEP: 
43.700-000, tel.: (71) 2108 7200/7236 

2.1. Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a realização da 
Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances Verbais na data prevista no preâmbulo 
deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia útil imediatamente seguinte, no mesmo horário e local, 
independentemente de nova comunicação. 

2.2. Se no próximo dia e horário estiver programado outro procedimento licitação, nesta hipótese a licitação 
será reprogramada e a nova data será informada aos licitantes que tiverem adquirido o edital. 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Só poderão participar da presente licitação, as empresas que tenha o ramo de atividade compatível com 
o objeto a ser licitado e que atenda a todas as exigências deste Edital. 

3.2. Não serão admitidas na presente Licitação pessoas Físicas, nem consórcio de pessoas jurídicas. 



a) Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples Carteira de 
Identidade, acompanhada da original; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia simples 
acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada em Cartório. No.  caso das Sociedades 
por Ações, apresentação do documento de eleição e posse dos administradores, em cópias simples 
acompanhadas das t sinais ou cópia autenticada em Cartório. 

4 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

participação em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara Municipal de Simões Filho ou que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que 
se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

3.4. Não poderá participar desta licitação, Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

3.5 Não poderá participar desta licitação, Cooperativas de mão de obra, conforme Termo de conciliação 
Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a União. 

3.6 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na Lei Federal no. 8.666/93. 

3.7 Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original (inclusive os extraídos via 
internet) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial, ou em cópias não autenticadas desde que 
acompanhados dos originais. 

3.8 Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da ADMINISTRAÇÃO, 
necessário será o comparecimento do interessado na sala da Comissão de Licitação munido de originais e 
cópias, PREFERENCIALMENTE, até o penúltimo dia útil anterior à realização da sessão de abertura. 

3.9 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 
fac-símile, mesmo autenticadas. 

3.10 Não será permitida a participação de empresas que queiram ou tenham enviados seus ENVELOPES 
(Credenciamento, Proposta de Preços e Habilitação) via Correios/Sedex/Viação Aérea. 

3.11 As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar junto a 
Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia, horário e local indicado neste Edital por 
meio de representante legalmente constituído. 

4- DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 Considera-se como representante legal, o credenciado junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente 
designada para representar a licitante no processo licitatório. 

4.1.1 O credenciamento será efetivado por: 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta será apresentada 
(preferencialmente na forma do ANEXO IV, do Edital), acompanhada de cópia simples da Carteira de 
Identidade e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia simples e o 
respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será apresentada por 
instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante no 
modelo do referido ANEXO, (caso seja PARTICULAR com firma reconhecida em Cartório) e 
também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia 
autenticada por Cartório). O mandatário apresentará, no ato, a Carteira de Identidade ou outro 
documento oficial de identificação que contenha foto, em cópia simples acompanhada do respectivo 
original ou cópia autenticada por Cartório. 

A não apresentação ou a apresentação de forma incorreta da procuração/credencial, não excluirá a 
empresa interessada de participar da licitação, mas impedirá o Representante de se manifestar e de 
responder pela empresa a qual está vinculado. 

Para dirimir dúvida sobre a atividade econômica compatível com o objeto da licitação — quando esta 
não for explicitada no ato constitutivo, contrato social ou estatuto — o servidor responsável pelo 
credenciamento poderá consultar o portal eletrônico: http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.  

O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do representante indicado. 

4.2 No credenciamento, o representante da licitante entregará à Comissão de Licitação, em separado, fora 
dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos: 

Estatuto Social, Contrato Social ou documento de Eleição e Posse dos Administradores; 

CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO; 

Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital, na forma do ANEXO V. 

4.3 Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 4.2 "c", o Pregoeiro autorizará o representante 
legal da empresa, com poderes para assinar documentos, que a mesma seja feita na própria sessão, ou se 
ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos envelopes da proposta de preços e/ou dos documentos 
de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presença de todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os 
respectivos, retire-a e o lacre novamente. 

4.4 Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação, sem 
representante credenciado, deverão remeter fora dos envelopes, à declaração acima. 

4.5 Quanto às Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

1 — Apresentar Declaração 
preferência prevista na Lei C 

r Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício da 
).ementar no 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 

(02 -~,•Álter. - mara icipa 'e me Pi 
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da abertura da licitação e será apresentada FORA dos envelopes no 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e no 02 
(HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VIII. 

4.6 Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto acima. 

4.7 Os documentos referidos no item 4, poderão ser apresentados, em cópia autenticada por cartório, ou 
cópia não autenticada acompanhada do original. 

4.8 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, 
devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

4.9 A ausência de apresentação do credenciamento impedirá o preposto da licitante de se manifestar e 
responder pela empresa durante a sessão. 

4.10 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

5 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta licitação, deverão 
entregar os 2 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, devidamente 
lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo em sua parte externa os seguintes 
elementos: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 
ENVELOPE No 01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 
ENVELOPE N°02 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNP] No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do ANEXO II deste ato convocatório, redigida 
em português, em papel timbrado da licitante, somente por meio mecânico ou informatizado, de forma clara 
e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste 
edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela Qnstando, obrigatoriamente: 
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a) Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato daI empresa. .3 

Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo todas as despesas que forem devidas. 

Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo. 

A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os serviços a ser executados e 
conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da remuneração global. 

Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação 
dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente 
estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as 
despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, 
impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais 
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto 
licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

6.2 Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles apresentados por extenso, 
a comissão de licitação considerará aqueles apresentados por extenso. 

6.3 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 

7 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Para habilitação ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem seqüencial e 
encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a: 

7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 

	

I. 	Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual, em cujo 
teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado; 

Apresentar comprovação de regularidade da empresa junto a AGERBA (Agencia Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação do Estado) e ANTT! 
(Agencia Nacional de Transportes Terrestres), no segmento de transportes de passageiros, 
com registro da placa do veiculo tipo ônibus a ser disponibilizado; 

	

III. 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de sociedade comercial, e, 
no caso de • ociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus 
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administradores, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade 
com o objeto licitado. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício. 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011. 

7.1.3 Qualificação técnica, consistindo nos seguintes documentos: 

Comprovação através da apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido 
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que cumpriu ou vem cumprindo, 
integralmente e de modo satisfatório, contrato mantido com o emitente do atestado, desde que o 
serviço prestado seja semelhante ao objeto desta licitação (serviços de locação de veículos e ônibus). 
Os atestados não serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução dos serviços. 

Apresentação de DECLARAÇÃO FORMAL da disponibilidade dos veículos, objeto desta 
licitação, conforme preceitua o parágrafo 60  do Art. 30 de Lei no. 8.666/93 e posteriores 
alterações. 

Jos e Pereira Santos 
irieRo DA COPEL 
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7.1.4 Qualificação econômico-financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

	

I. 	Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à 
data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua 
atualização com base no INPC do IBGE; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, contendo a Certidão de Regularidade Profissional, ou outro 
documento que a substitua, conforme determinado pelo respectivo Conselho Regional e nos 
termos das Resoluções nos 871/2000 e 899/2001 do Conselho Federal de Contabilidade, 
comprovando a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial 
deverá estar acompanhado de cópia do termo de Abertura e Encerramento, extraído do livro 
Diário, devidamente registrado na Junta Comercial; 

A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com 
base no seguinte parâmetro: 

AC + RLP 
ILG = 	 a 1,0, onde: 

PC + PNC 

ILG 	= índice de liquidez Geral 
AC 	= Ativo Circulante 
RLP 	= Realizável a Longo Prazo 
PC 	= Passivo Circulante 
PNC 	= Passivo Não Circulante 

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), no índice referido no item 
anterior, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, 

	

um 	patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do total anual estimado para esta 
contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices 
oficiais. 

A licitante com menos de um ano e mais de seis meses de existência, que ainda não tenha 
balanço, deverá apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus Direitos, Obrigações e 
Patrimônio Líquido relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de índice 
de Solvência (S) maior ou igual a um (k a 1,0), conforme formula abaixo: 

Ativo Total 
S = 

 

a 1,0 

 

Passivo Circulante 

c) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço, assinado por 	 comprovadamente habilitado. 
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V. 	Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas a publicação de Balanço, na 
forma da Lei 6.404/76, apresentar cópia da publicação de: 

Balanço Patrimonial; 

Demonstração do Resultado do Exercício; 

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; 

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido e 

Notas Explicativas do Balanço. 

7.1.5 Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, assinada 
pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, na forma do ANEXO VI. 

7.1.6 Declaração de que entre os sócios da empresa não existe servidor público ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, na forma do Art. 92  III, da Lei 8666/93, na forma do 
ANEXO VII. 

7.1.7 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, na forma do ANEXO IX. 

7.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

7.3 Os documentos emitidos através da internet, quando necessário, terão suas autenticidades confirmadas 
por meio de consulta "on-line". 

8 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os documentos constantes do 
item 5 do Edital procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas com 
os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

8.2 A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste EDITAL 
e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

8.2.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

8.2.3. Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.3. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e 
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas 
propostas; 

Jos ne Pereira Santot: 
MEMBRO DA COM 
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8.4 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do 'Edital, e estando o seu preço 
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a 
obter preço melhor. 

8.5 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

8.5.1 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor; 

8.5.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

8.5.3 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL 
observado os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital; 

8.5.4 O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances será definido pelo 
pregoeiro, tomando por base, o menor valor apresentado entre os licitantes. 

8.6 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

8.7 Havendo empate entre as empresas será assegurado, como critério de desempate a preferência de 
contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

8.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que após a fase de lances e antes da negociação, as 
ofertas apresentadas correspondam à diferença de até 5% (cinco por cento) superior ao valor do lance. 

8.7.2 Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada, será convocado para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 10  lugar no certame, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate. 

8.7.3 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as demais ME's ou EPP's remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no sub item 8.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.7.4 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por ME ou EPP. 

8.8 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixa as no edital; 
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8.9 Far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições de habilitação estabelecidas neste 
edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação técnica e Qualificação 
econômico financeira. 

8.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, será assegurado 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado por igual período, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, do pagamento ou do parcelamento do débito, e para a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.9.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará a preclusão do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.10 Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

8.11 Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 

8.12 Nas situações previstas nos incisos 8.5 e 8.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

9 DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

9.4 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

9.5 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo definido em edital. 
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9.7 O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

10 DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação. 

10.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base à presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

10.3. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao 
valor que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita. A referida 
proposta será encaminhada à Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

10.4 A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos e/ou 
apostilamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o 50  dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 
dias daquela data, às expensas da CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.o 
8.666/93. 

10.5 O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos artigos 77 e 
78 da Lei no 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.6 A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
conseqüências previstas no artigo 80, ambos da Lei no 8.666/93. 

10.7. A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 
(doze) meses. 

10.8. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome do 
proponente. 

10.9. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura. 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.2. Fica assegurada a Câmara o Municipal de Simões Filho o direito de, no interesse da Administração, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 

11.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Câmara Municipal de 
Simões Filho. 

11.4. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo ser 
assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

11.5. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente na própria ata. 

11.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) dias, após a publicação dos 
contratos, findos os quais poderão ser destruídos. 

11.7. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

11.8. A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de um dia útil. 

11.9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

11.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 

11.11. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

11.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Simões Filho/Ba. 

11.13. Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

11.14. A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 

11.15. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.16. A Câmara Municipal de Simões Filho poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer cidadão, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

11.17. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

404 , 
Jose Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 
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11.18. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 

11.19. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

11.20. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

11.21. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação estão 
consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme rubricas: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.39.02 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica — Locação de veículos. 

13 DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1 A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço global, 
constante da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em sua "Proposta Comercial". 

14 FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de proposta de preços; 
Anexo III - Minuta de contrato; 
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Modelo de Declaração de habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 70  da CF; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90  da Lei 8.666/93; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração Lei no 123/06. 
Anexo IX - Modelo de Declaração de idoneidade. 

Simões Filho, 17 de junho de 2019. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

JUSTIFICATIVA: 

1.1. Justifica-se a contratação de veículos, levando-se em conta que os princípios norteadores da 
Administração Pública é a eficiência. A eficiência consiste na capacidade da administração pública em atender 
a contento as necessidades, com a plena satisfação ao interesse público. Para que isso seja possível, ela 
deve contar com um aparelhamento adequado para o cumprimento de sua agenda institucional. A Câmara 
Municipal de Simões Filho não possui veículos para realizar o deslocamento dos servidores públicos e 
vereadores, bem como efetuar todas as viagens de interesse do Poder Público. Nada obstante, estes agentes 
diuturnamente necessitam se deslocar tanto dentro da circunscrição municipal quanto para outros 
municípios, necessitando dar cumprimento aos deveres funcionais. Enfim, a mobilização do pessoal dos 
núcleos administrativos é rotineira, razão pela qual, para que ela seja possível, se faz necessário que os 
setores estejam munidos dos equipamentos hábeis à realização de suas respectivas atividades. Por isso, é 
imprescindível a contratação de empresa que disponibilize os veículos nas quantidades requisitadas, para que 
os setores da Câmara Municipal possam ter funcionalidade plena, atendendo assim o interesse público 
envolvido. 

1.2. Justifica-se também a locação de 01 (um) ônibus com motorista, com combustível, com seguro total 
com as seguintes características: possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar condicionado e wc. A 
utilização ficou estimada em 3.000 (três mil) km mensais. Ano de fabricação/modelo: 2011 ou 
superior. Esta contratação visa atender as necessidades da Câmara Municipal para os serviços de 
locomoção, do público em geral, uma vez que será implementada nessa Legislatura, o Projeto Câmara 
Itinerante nos bairros com a realização de Sessões Itinerantes, Audiências Públicas, Congressos, Seminários 
e outros eventos relacionados com as atividades Legislativas, necessitando efetuar o transporte para os 
locais (bairros/cidades) com segurança, agilidade e presteza. Além disso, a Administração necessita dar 
suporte às atividades dos vereadores e do setor administrativo. 

1.3. Com a contratação, a Administração busca a padronização na execução das atividades inerentes ao 
Poder Legislativo, além de obter uma melhoria da qualidade dos serviços prestados, suprindo deficiências 
identificadas pelo Controle Interno. Dessa forma, espera-se um aumento de eficiência no reaparelhamento e 
renovação da frota, com enfoque na economicidade, tendo em vista que não há no quadro de pessoal desta 
Casa Legislativa, corpo técnico para efetuar as manutenções devidas e, além disso, com a locação de 
veículos é garantida uma frota constantemente atualizada e completa, sem nenhuma espécie de ônus para a 
Câmara no que se refere à desvalorização que é inerente a uma frota própria. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

2.1. A contratação se efetivará por meio de contrato, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovado nos moldes da Lei Federal 8.666/93. 

2.2. A quantidade de veículo refere-se a um número mínimo a ser apresentado para fim de atendimento 
deste Edital, podeido haver aumento ou diminuição conforme a necessidade. 
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2.3. As despesas previstas para esta contratação são com base 
assim estimados: 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PASSEIO — Preço unitário médio p/mês - R$ 2.966,67 
(dois mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS — Preço médio por KM - R$ 7,00 (sete reais). 

Os valores acima são apenas indicativos, para efeito de formulação das propostas de preços. 

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Locação de veículos sem motorista: Trata-se de locação de veículos cujos automóveis ficam 
disponíveis para a administração por tempo integral, sob responsabilidade de pessoa indicada pela respectiva 
administração. O valor da contratação, neste caso, é fixo (valor global anual). A contratada deve apresentar 
o veículo requisitado no prazo de até 10 (dez) dias a partir da ordem de serviço (somente na quantidade 
requisitada). O veículo deve estar devidamente assegurado, com as apólices pagas em dia, sob pena de 
responsabilidade administrativa da contratada. O servidor responsável pelo uso do automóvel não ficará 
responsável perante a contratada por danos provocados através de acidentes, ou qualquer outro dano que 
venha a acontecer com o veículo, bem como em se tratando de assalto, caso fortuito ou força maior. A 
manutenção preventiva e corretiva fica a cargo da contratada, e o respectivo abastecimento a cargo da 
CONTRATANTE. A CONTRATADA disponibilizará veículos reserva, com as mesmas características técnicas 
contidas neste instrumento, para eventuais substituições. As quantidades constam das planilhas referentes às 
quantidades necessárias a cada Gabinete de Vereador. 

3.2. Locação de veículo tipo ônibus com motorista e combustível: A locação de veículos com 
motorista é caracterizada pela remuneração feita pela contratante à contratada considerando o valor de cada 
uma das viagens, eventualmente ocorridas, sempre contendo, em anexo, a descrição dos destinos. Neste 
caso, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a estrutura de viagem, inclusive o abastecimento e a 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, assim como quaisquer danos a terceiros. 

3.3. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará os veículos na Câmara Municipal de Simões 
Filho, na Praça da Bíblia, S/N, Centro, Simões Filho/BA, ou em outro local predeterminado pela Câmara nos 
horários e dias solicitados. Os veículos poderão ser próprios da locadora com o ano de fabricação/modelo 
especificado e em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas 
emanadas do Poder Público. 

3.4. A locadora deverá zelar pela limpeza e higiene dos ônibus utilizados na execução dos serviços. 

3.5. A locadora deverá apresentar suporte para entrega e recebimento dos veículos demandados pela 
Câmara em qualquer dia da semana inclusive sábados, domingos e feriados. 

3.6. A quilometragem diária será livre. 

3.7. A locadora deverá possuir programa de manutenção preventiva e corretiva do veículo em serviço, 
conforme esp ificação do fabricante com substituição do veículo (se não houver conserto) no menor prazo, 
por igual 	 em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se o limite de até 02 (duas) horas. 

Jusa 

Camit: unicipal §e tmoes 
Robenilson de Assis Lordêlo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n°245/2019 
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3.8. Seguro Total Sem Franquia — Proteção em caso de avarias por colisão, roubo, furto, iritéfili oir 
perda total do veículo e contra danos pessoais a terceiros, conforme valores definidos na proposta de preços. 

3.9. Sempre que for necessário, a locadora deverá executar a substituição e/ou socorro dos veículos no 
menor prazo de tempo, sendo as despesas por conta da locadora. 

3.10. Os veículos serão entregues no local determinado, com tanque cheio de combustível, com os 
lubrificantes trocados, considerando-se rodagem mínima de 3.000 km (três mil quilômetros). 

3.11. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributos e/ou outras despesas que acompanham a proposta de preços, serão de inteira 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

3.12. Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, se for o caso. 

3.13. Os veículos deverão ser entregues para locação limpos, lavados, com todos os equipamentos de 
segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio, etc) exigidos pelos órgãos competentes e serão devolvidos 
nas mesmas condições findo o prazo da locação, excetuando-se a obrigação de lavá-los. 

3.14. Todos os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados, inclusive estepe, e estar em 
condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de no mínimo 5.000 km (cinco mil quilômetros). 

3.15. A CONTRATADA deverá substituir o motorista do ônibus quando houver solicitação motivada da 
CONTRATANTE. 

3.16. A CONTRATADA deverá orientar os condutores, a não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos 
intervalos de jornadas, ou antes de assumir a direção do ônibus. 

3.17. A CONTRATADA deverá atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seus 
empregados no trato com o público, por ocasião dos serviços prestados, quando da utilização do ônibus; 

3.18. A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis 
vigentes; 

3.19. A CONTRATADA deverá atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu 
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência 
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou 
municipal, vigentes; 

3.20. A CONTRATADA deverá efetuar a comprovação e manutenção de situação regular referente ao 
emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) de todos os veículos/ônibus; 

3.21. A CONTATADA deverá realizar manutenção completa dos veículos/ônibus, em qualquer situação, sem 
direito a qual si 	ipo de ressarcimento por parte da Câmara; 
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3.22. A CONTRATADA deverá comunicar oficial e antecipadamente com prazo mínimo de 3 dias úteis a 
substituição dos veículos/ônibus, quando for o caso; 

3.23. A CONTRATADA deverá providenciar veículo reserva, nas mesmas características e nas mesmas 
condições, para cada veículo/ônibus que por qualquer motivo necessite de manutenção ou substituição; 

3.24. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA 
fica obrigada a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo/ônibus nas mesmas características 
e condições contratada. 

3.25. É permitida a CONTRATADA na execução do contrato a subcontratação de parte do serviço do item I, 
sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, ate o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração Publica, nos termos do art 72 da Lei 8.666/93, sendo estabelecido o limite de 30% (trinta por 
cento). 

3.25.1. A subcontratação dos serviços deverá ser previamente autorizada pela Administração. 

3.25.2. Deverão ser apresentados documentos capazes de demonstrar que a subcontratada tem habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 70  da Constituição, além 
daqueles pertinentes à comprovação de sua qualificação técnica, os quais deverão replicar os requisitos 
constantes deste edital de licitação para a parcela que se pretende subcontratar. 

3.26. Os veículos do item I, obrigatoriamente, serão de propriedade da CONTRATADA. 

3.27. A Contratada deverá, obrigatoriamente, indicar um preposto o qual terá amplos poderes para 
responder pelos serviços a serem contratados. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da CONTRATADA 
que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou 
decisões da contratada e/ou contratante. 

3.28. DA RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS: 

3.28.1. Os veículos ficarão à disposição dos Vereadores e da Administração da Câmara, ou 
formalmente autorizados por ela para tal, conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente 
publicado pela Câmara Municipal. 

3.28.2. O veículo mencionado no item II deverá ser conduzido por motorista profissional, 
devidamente habilitado e qualificado para exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e da Resolução No 168, de 14/12/2004 — CONTRAN. 

3.28.3. Toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem ao veículo em locação será 
de inteira e única responsabilidade da locadora, salvo os casos em que a CONTRATANTE tenha 
concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo 
interno. 

3.28.4. Caso o veículo apresente defeitos durante o período da locação, a locadora deverá 
providenciar/ após o recebimento da comunicação, no menor tempo possível, a sua reparação ou, no 
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caso de elevado tempo de conserto, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, o qual deverá 
ser entregue no local acertado com o solicitante. 

3.28.5. Também os veículos que porventura se envolvam em acidentes deverão ser reparados ou 
substituídos, no menor tempo possível, no local de ocorrência do sinistro. 

3.28.6. A entrega dos veículos em substituição aos avariados/sinistrados é de inteira responsabilidade 
da locadora. 

3.28.7. As multas porventura imputadas aos veículos em locação, em função de infrações às 
legislações de trânsito, serão ressarcidas conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente 
publicado pela Câmara Municipal. 

3.28.8. A CONTRATADA deverá responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que 
vierem a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita. 

DO SEGURO: 

4.1. Os veículos deverão estar protegidos com seguro, com cobertura total para os casos de furto, roubo, 
incêndio ou colisão, sem a participação da Contratante, incluindo os aparelhos de som e vidros. 

4.2. A cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais dos veículos alugados no mínimo de seu 
valor de mercado e, ainda, danos materiais causados a terceiros. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO: 

5.1. Manter os veículos utilizados abastecidos com combustíveis; 

5.2. Receber e devolver os veículos à CONTRATADA com os respectivos tanques cheios; 

5.3. Providenciar a guarda de veículo em garagem ou estacionamentos apropriados; 

5.4. Quando ocorrer acidente o condutor do veículo deverá providenciar o Registro da Ocorrência Policial; 

5.5. Proceder vistorias inicial e final nos veículos locados, para recebimento e entrega nas mesmas 
condições; 

5.6. Não utilizar o veículo para transporte de passageiros ou de cargas acima dos limites de capacidades 
estabelecidos na legislação vigente ou pelos fabricantes dos veículos; 

5.7. Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os 
veículos quanto ao prazo e a quilometragem para efetuação das revisões. 
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5.8. A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer 
dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros. 

5.9. Ficará a critério da Câmara Municipal, exigir a troca de veículos que não atenderem aos padrões dos 
serviços contratados. 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso, injustificadamente, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

6.2 O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar 
de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a Câmara Municipal de Simões Filho pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Edital e das demais cominações legais. 

6.2.1. As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto e não 
manter a sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Simões Filho 
por até 90 (noventa) dias; 

Falhar ou fraudar na entrega ou execução do objeto licitado ficará impedido de licitar e contratar 
com a Câmara Municipal de Simões Filho por, no mínimo 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos; 

Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, será 
impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Simões Filho por, no mínimo 02 (dois) anos 
até 05 (cinco) anos. 

6.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no processo administrativo que tenha dado origem ao 
procedimento e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

6.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à Prefeitura Municipal de Simões Filho através de DAM — 
Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo 
a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a Lei no 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

6.5 Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o fornecimento dos serviços se a 
irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para 
aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, sem 
prejuízo das de lais penalidades previstas neste Edital. 
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6.6 A Contratada ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos li e IV do artigo 87, da Lei no 
8.666/93 e alterações posteriores, se evidenciada a prática dos ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 
diploma legal. 

6.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 
justificado e comprovado, a juízo da Administração. 

7. POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR OS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório (DPVAT) de todos os 
veículos; 

Apólice de Seguro de todos os veículos relacionados, com cobertura total para os passageiros, com 
vigência durante todo o prazo contratual; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao domicílio 
ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria 
da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal no 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

8. As certidões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada 
NOTA FISCAL/FATURA emitida. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 006/2019 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem 
motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

A empresa 	 , inscrita no CNP] sob n.o 
	, CEP 	, cidade de 	, telefone 
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
proposta de preços atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

	, estabelecida na, 	no 	bairro 
	, email 	  , atendendo à 
Presencial no 006/2019, vem apresentar sua 

Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
sua preparação. 

Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, 
taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida 
pelo contratante para execução completa do contrato. 

Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado. 

Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços ou 
fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas no ato 
convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as despesas com os 
profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, 
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas 
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, 
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

de 	 de 2019. 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (cont.) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT VALOR 
UNIT/MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P / 

ANO 

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem motorista, sem combustível, com 
seguro total, quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. Os 
veículos 	deverão 	possuir: 	05 	(cinco) 	portas, 	motor 	1.0 	flex, 	ar 
condicionado, 	direção elétrica 	ou 	hidráulica, 	vidros e travas elétricas, 
freios abs, airbag e rádio. Ano de fabricação/modelo: 2017 ou 
superior. 20 2.966,67 59.333,40 712.000,80 

Valor anual estimado para o item 01: R$ 712.000,80 (setecentos e doze mil e oitenta centavos). 

ITEM 
• 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 

KILOMETFtA 
GEM 

ESTIMADA/ 
ANO 

VALOR P/ 
KM 

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

02 

Locação de ônibus com motorista, com combustível, com seguro total, 
pelo período de 12 (doze) meses. Uso estimado de 3.000 (três mil) km 
anual. O ônibus deverá possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar 
condicionado e wc. Ano de fabricação/modelo: 2011 ou superior. 01 3.000 7,00 21.000,00 

Valor anual estimado para o item 02: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 

Valor global estimado (itens 01 + 02): R$ 733.000,80 (setecentos e trinta e três mil e oitenta centavos). 

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

NOTA 1 - Serão locados 20 (vinte) veículos sem motorista e sem combustível, conforme descrito acima e os valores 
ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: lubrificantes, equipamentos de 
segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, colisão e cobertura de terceiros e quaisquer outras despesas decorrentes da 
propriedade e uso do veículo. Os veículos serão para execução exclusiva dos serviços legislativos e de trabalhos 
Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho. 

NOTA 2 - Será locado 01 (um) ônibus com motorista e combustível, conforme descrito acima e os valores ofertados 
deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: combustíveis, lubrificantes, equipamentos de 
segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, seguro de danos a passageiros, danos a terceiros e quaisquer outras 
despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. A prestação do serviço se dará mediante a necessidade da 
Administração, com uso estimado em 3.000 (três mil) quilômetros anuais. É obrigado aos Motoristas estarem devidamente 
identificados e regularmente habilitados e preparados para o desenvolvimento das atividades. 

	de 	 de 2019. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL' 	  

CPF: 	  INSCRIÇÃO ESTADUAL. 	 INSCRIÇÃO MUNICIPAL. 	  

FUNÇÃO/CARGO. 	 TELEFONE. 	  E-MAIL CORPORATIVO• 	  

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE (nomes e no). 	  
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ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
No .../2019. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões 
Filho/Ba, inscrita no CNPJ no 13.612.270/0001-03, neste ato representado por 
seu Presidente, Orlando Carvalho de Souza, doravante, denominado, 
CONTRATANTE e a empresa 	, CNPJ no 	, situado a Rua 
	  neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/ 
Contrato Social, pelo Sr. 	 , portador do documento de Identidade 
no 	  e CPF no 	 , aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para prestação de serviços de locação 
de veículos e ônibus, autorizado pelo despacho constante do Processo 
Administrativo no 115/2019, Nota de Empenho no.....2019, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que regerá pelas Leis 8.666/93, de 
21.06.93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal no 1.078, de 
08/01/2007 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de 
direito privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas 
e condições seguintes: 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e 
dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. - O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do Pregão Presencial no 
006/2019 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 

IIGLAUSU SEGUNDA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 

2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 
Projeto/Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.39.02 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica — Locação de veículos. 

3.1. O va 	lobal deste contrato é de R$ 	  r ,!7 
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3.2. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mensalmente, de acordo co gl O‘' 	nmento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada 
pelo contratado. 

3.3. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente com a 
Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços prestados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho - Lei Federal no 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.4. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou ordem de 
fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu domicílio bancário (número do 
banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

3.5. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a Câmara Municipal 
de Simões Filho e assiná-la. 

3.6. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo máximo 
de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os 
esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

3.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com: 

multa moratória de 2°/o (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao mês e 

atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

3.8 Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos incidentes 
sobre' Joperação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. 
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[IV — CLAUSULA QUARTÃ —PRAZO CONTRATUAL 

4.1. O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, com seu termo inicial no dia da 
sua assinatura e seu termo final em 	/ / 	, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 
57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

[V CLAUSULA QUINTA OBRIGAÇÕES. DA CONTRATADA  

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução 
dos serviços objeto deste contrato: 

5. 1 Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado. 

5. 2 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
devido cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

5. 3 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela a manutenção dos veículos/ônibus, inclusive 
com substituição de peças e as despesas de avaria e sinistro. 

5. 4 Para a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará os veículos na Câmara Municipal de Simões 
Filho, na Praça da Bíblia, S/N, Centro, Simões Filho/BA, ou em outro local predeterminado pela Câmara nos 
horários e dias solicitados. Os veículos poderão ser próprios da locadora com o ano de fabricação/modelo 
especificado e em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas 
emanadas do Poder Público. 

5. 5 Zelar pela limpeza e higiene dos ônibus utilizados na execução dos serviços. 

5. 6 Apresentar suporte para entrega e recebimento dos veículos demandados pela Câmara em qualquer dia 
da semana inclusive sábados, domingos e feriados. 

5. 7 A quilometragem diária será livre. 

5. 8 A locadora deverá possuir programa de manutenção preventiva e corretiva do veículo em serviço, 
conforme especificação do fabricante com substituição do veículo (se não houver conserto) no menor prazo, 
por igual ou similar, em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se o limite de até 02 (duas) horas. 

5. 9 Seguro Total Sem Franquia — Proteção em caso de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou 
perda total do veículo e contra danos pessoais a terceiros, conforme valores definidos na proposta de preços. 

5. 10 Sempre que for necessário, a locadora deverá executar a substituição e/ou socorro dos veículos no 
menor prazo de tempo, sendo as despesas por conta da locadora. 

5. 11 Os veículos serão entregues no local determinado, com tanque cheio de combustível, com os 
lubrifican is trocados, considerando-se rodagem mínima de 3.000 km (três mil quilômetros). 
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5. 12 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributos e/ou outras despesas que acompanham a proposta de preços, serão de inteira 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

5. 13 Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, se for o caso. 

5. 14 Os veículos deverão ser entregues para locação limpos, lavados, com todos os equipamentos de 
segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio) exigidos pelos órgãos competentes e serão devolvidos nas 
mesmas condições findo o prazo da locação, excetuando-se a obrigação de lavá-los. 

5. 15 Todos os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados, inclusive estepe, e estar em 
condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de no mínimo 5.000 km (cinco mil quilômetros). 

5. 16 A CONTRATADA deverá substituir o motorista do ônibus quando houver solicitação motivada da 
CONTRATANTE. 

5. 17 A CONTRATADA deverá orientar os condutores, a não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos 
intervalos de jornadas, ou antes de assumir a direção do ônibus. 

5. 18 A CONTRATADA deverá atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seus 
empregados no trato com o público, por ocasião dos serviços prestados, quando da utilização do ônibus. 

5. 19 A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis 
vigentes. 

5. 20 A CONTRATADA deverá atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu 
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência 
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou 
municipal, vigentes. 

5. 21 A CONTRATADA deverá efetuar a comprovação e manutenção de situação regular referente ao 
emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) de todos os veículos/ônibus. 

5. 22 A CONTRATADA deverá realizar manutenção completa dos veículos/ônibus, em qualquer situação, sem 
direito a qualquer tipo de ressarcimento por parte da Câmara. 

5. 23 A CONTRATADA deverá comunicar oficial e antecipadamente com prazo mínimo de 3 dias úteis a 
substituição dos veículos/ônibus, quando for o caso. 

5. 24 A CONTRATADA deverá providenciar veículo reserva, nas mesmas características e nas mesmas 
condições, para cada veículo/ônibus que por qualquer motivo necessite de manutenção ou substituição. 

5. 25 Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA 
fica obrigada a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo/ônibus nas mesmas características 
e condições ontratada. 
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5. 26 É permitida a CONTRATADA na execução do contrato a subcontratação de parte do serviço do item I, 
sem prejuízo - *das responsabilidades contratuais e legais, ate o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração Publica, nos termos do art 72 da Lei 8.666/93, sendo estabelecido o limite de 30% (trinta por 
cento). 

5. 27 O veículo do item II, obrigatoriamente, será de propriedade da CONTRATADA. 

5. 28 A Contratada deverá, obrigatoriamente, indicar um preposto o qual terá amplos poderes para 
responder pelos serviços a serem contratados. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da CONTRATADA 
que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou 
decisões da contratada e/ou contratante. 

5.29. Os veículos ficarão a disposição dos Vereadores e da Administração da Câmara, ou formalmente 
autorizados por ela para tal, conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente publicado pela Câmara 
Municipal. 

5.30. O veículo mencionado no item II deverá ser conduzido por motorista profissional, devidamente 
habilitados e qualificado para exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 9.503/97 (Código 
de Trânsito Brasileiro) e da Resolução No 168, de 14/12/2004 — CONTRAN. 

5.31. Toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem ao veículo em locação será de 
inteira e única responsabilidade da locadora, salvo os casos em que a CONTRATANTE tenha concorrido para 
tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo interno. 

5.32. Caso o veículo apresente defeitos durante o período da locação, a locadora deverá providenciar, após 
o recebimento da comunicação, no menor tempo possível, a sua reparação ou, no caso de elevado tempo de 
conserto, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, o qual deverá ser entregue no local acertado 
com o solicitante. 

5.33. Também os veículos que porventura se envolvam em acidentes deverão ser reparados ou substituídos, 
no menor tempo possível, no local de ocorrência do sinistro. 

5.34. A entrega dos veículos em substituição aos avariados/sinistrados é de inteira responsabilidade da 
locadora. 

5.35. As multas porventura imputadas aos veículos em locação, em função de infrações às legislações de 
trânsito, serão ressarcidas conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente publicado pela Câmara 
Municipal. 

5.36. A CONTRATADA deverá responder, diretamente, por quaisquer perda, danos ou prejuízos que vierem 
a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.37. Os veículos deverão estar protegidos com seguro, com cobertura total para os casos de furto, roubo, 
incêndio oucolisão, sem a participação da Contratante, incluindo os aparelhos de som e vidros. 
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5.38. A cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais dos veículos alugados no mínimCdê—seu 
valor de mercado e, ainda, danos materiais causados a terceiros. 
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5.39. A CONTRATADA deverá relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade 
observada na execução dos serviços. 

5.40. A CONTRATADA não poderá utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a 
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

5.41. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Administração da Câmara, cumprindo as exigências 
da mesma. 

5.42. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei Federal 8.666/93. 

GLAUSULA SEXTA OB•• pAq0ESI:n 

6.1 Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da execução dos serviços 
descritos no anexo único deste contrato. 

6.2 Efetuar o pagamento ajustado. 

6.3 Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

6.4 Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

6.5 Informar oficialmente qualquer modificação na execução dos serviços com antecedência mínima de 24 
horas. 

6.6 Manter os veículos utilizados abastecidos com combustíveis. 

6.7 Receber e devolver os veículos à CONTRATADA com os respectivos tanques cheios. 

6.8 Providenciar a guarda de veículo em garagem ou estacionamentos apropriados. 

6.9 Quando ocorrer acidente o condutor do veículo deverá providenciar o Registro da Ocorrência Policial. 

6.10 Proceder vistorias inicial e final nos veículos locados, para recebimento e entrega nas mesmas 
condições. 

6.11 Não utilizar o veículo para transporte de passageiros ou de cargas acima dos limites de capacidades 
estabelecidos na legislação vigente ou pelos fabricantes dos veículos. 

6.12 Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os 
veículos qua 	ao prazo e a quilometragem para efetuação das revisões. 

Página 30 de 40 



e-- 
Juoair ',noives 

Prespeitu 

CÂMARA MUNICIPAL 
Eder 

r. HO 
de Paula 

'OPE! 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

6.13 A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer 
dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros. 

6.14 Ficará a critério da Câmara Municipal, exigir a troca de veículos que não atenderem aos padrões dos 
serviços contratados. 

GIÁUSULA SÉTIMA — Caái 

7.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

7.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, suspensão ou a imposição da 
declaração de nidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. advertência. 

Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 
representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

7.2.2. multa (s). 

Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais 
penalidades; 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada ao percentual de 10°/o (dez 
por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso de inexecução 
total. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei n.o 8.666/93. 

7.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com atraso, ou 
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

7.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
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Wg=iGLAUSULA OITAVA ct FISGALIZAGAO 

8.1. A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa Sr. 
Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matricula no 98011033 ao qual competirá velar pela perfeita 
execução do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I e II do Edital, na proposta da 
CONTRATADA e neste instrumento, 

§10  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente 
fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as 
falhas apontadas. 

§20  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas 
imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

§30  A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o 
mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

§40  Compete ao Gestor/Fiscal do Contrato: 

a) Notificar o CONTRATADO de qualquer irregularidade ocorrida na execução dos serviços; 

8.2. a CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar inspeção de qualquer veículo locado, sempre que achar 
conveniente, ou houver reclamação devidamente fundamentada por quem de direito, sobre as condições de 
tráfego do veículo. 

9.1 Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso II, 
do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada ao 
Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva 
procedência do pedido. 

9.2 Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução por mais 12 (doze) meses, de acordo com o Inciso 
II do Art. 57 da Lei 8.666/93, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da 
entrega da Proposta de Preços, pela variação do índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua falta, 
índice legalmente previsto à época. 

GLÁUS,ULA NONA i=.125RESGISÃO 

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais 
e as previstas na lei no 8.666/93. 

§ 10. O coptratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei S.' 666/93. 
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§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

XI— CLAUSULA DECIMA - TERMO ECONDIÇOES GERAIS 

10.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar inspeção de qualquer veículo locado, sempre que 
achar conveniente, ou houver reclamação devidamente fundamentada por quem de direito, sobre as 
condições de tráfego do veículo. 

10.2. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, 
dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma circunstância, alegar o 
desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela correta execução dos serviços. 

10.3. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, 
podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

10.4. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma prevista no art. 65, inciso II da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.5. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes. 

XII — CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— FORO 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Simões Filho, 	de 	 de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

- Contratada 

Testemunhas: 

ia 
C. P. F: 

2a 
C. P.F: 

OTO 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO N° 	/2019. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT VALOR
TOTAL UNIT/MES 

VALOR 
P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P1 

A NO  

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem motorista, sem 
combustível, com seguro total, quilometragem livre, pelo 
período de 12 (doze) meses. Os veículos deverão possuir: 
05 (cinco) portas, motor 1.0 flex, ar condicionado, direção 
elétrica ou hidráulica, vidros e travas elétricas, freios abs, 
airbag e rádio. Ano de fabricação/modelo: 2017 ou 
superior. 20 

Valor anual para o item 01: R$ 	 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 

KILOMETRA 
GEM 

ESTIMADA/ 
ANO 

VALOR P/ 
KM 

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

02 

Locação de ônibus com motorista, com combustível, com 
seguro total, pelo período de 12 (doze) meses. 	Uso 
estimado de 3.000 (três mil) km anual. O ônibus deverá 
possuir: 	44 	(quarenta 	e 	quatro) 	poltronas, 	ar 
condicionado e wc. Ano de fabricação/modelo: 2011 
ou superior. 01 3.000 

Valor anual para o item 02: R$ 	 

Valor global (itens 01 + 02): R$ 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

NOTA 1 - Serão locados 20 (vinte) veículos sem motorista e sem combustível, conforme descrito acima e os 
valores ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: lubrificantes, 
equipamentos de segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, colisão e cobertura de terceiros e quaisquer 
outras despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. Os veículos serão para execução exclusiva dos 
serviços legislativos e de trabalhos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho. 

NOTA 2 - Será locado 01 (um) ônibus com motorista e combustível, conforme descrito acima e os valores 
ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: combustíveis, lubrificantes, 
equipamentos de segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, seguro de danos a passageiros, danos a 
terceiros e quaisquer outras despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. A prestação do serviço se 
dará mediante a necessidade da Administração, com uso estimado em 3.000 (três mil) quilômetros anual. É 
obrigado aos Motoristas estarem devidamente identificados e regularmente habilitados e preparados para o 
desenvolvimento das atividades. 
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ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	 , estabelecida na 	 , no 
	 , bairro 	 , CEP 	 , cidade de 	 , atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 vem através do 
presente, credenciar o (a) Sr.(a) 	 , portador(a) da Cédula de Identidade n. 	  
e CPF n° 	 , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo: 

"Pronunciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, 
interpor recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais 
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame." 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	 , estabelecida na 	  n° 
	 , bairro 	 , CEP 	 , cidade de 	  atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 declara, sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação, conforme 
exigência do inciso VII do art. 40  da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

	de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	  inscrita no CNP.] sob n.o 	 , estabelecida na 
	 , no 	 , bairro 	 , CEP 
	 , cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao 
quanto previsto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do 
art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos. 

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Câmara Municipal de Simões ilio 
Robenilson de Assis Lordêlo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Adininishtivo n°245/2019 411 .4 ,44",k,  

JOScar
I 
 e Pereira Santob 

MEMBRO DA COPAL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO — ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNID3 sob n.o 	 
	 , bairro 	  CEP 	 
convocação veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO 

   

, estabelecida na 	 , no 

   

  

, cidade de 	 , atendendo à 

  

 

PRESENCIAL No 006/2019, declara para os devidos 
instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme determina o art. 90, inciso III, da Lei 

fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 
que não possuímos servidor público em nosso quadro, 
8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

    

   

de 

 

de 2019. 

     

      

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

' 

Câmara Municipal de Umes 
Robenilson de Assis Lordélo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n" 245/2019 Josa 	Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

(Nome empresarial da licitante) 	 , por meio do seu responsável legal e Contador ou 
Técnico Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos 
incisos I e II, art. 30, da Lei Complementar no 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30, § 40, incisos I a X, 
da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
No DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 

,amara Municipal de Simões Filho 
Robenilson de Assis Lordelo 

Procurador Adjunto (0M3 33.831) 
Ato Administrativo n°245/2019 

À 
4 4 (MN 4  • 

Josa e Pema Sânto:.. 
MEMBRO DA COPRL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial no 006/2019 

Prezados Senhores: 

A empresa 	  inscrita no CNP] sob n.o 	 , estabelecida na 
	 , no 	  bairro 	  CEP 
	 , cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 006/2019, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a 
prestação dos serviços objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública a nível Federal, 

Estadual e Municipal; 

Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação 
do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

• 

4IP  ' 	• Cirnam' unicipa ee i • • - 
Robenilson de•Assis Lordêlo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n° 245/2019 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO N° 063/2019 

Processo Administrativo N° 115/2019 

Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Comissão Permanente de Licitações 

PREGÃO PRESENCIAL N°: 006/2019. 

RELATÓRIO 

EMENTA: Análise e manifestação jurídica acerca da fase inicial 

do Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para 

contratação de empresa para prestação de serviço de locação 

veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para 

atendimento dos setores administrativos e dos vereadores em 

atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com 

combustível para Câmara Municipal de Simões Filho. Obediência 

aos parâmetros da Lei Federal 8.666/93. Legalidade da 
Contratação. 

Mi 	e Pereira Santos 
MEMBRO DA com 

Submete-se a apreciação o presente processo 	tivo ao procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial registrado sob o n° 006/2019, cujo objeto é a Processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial para contratação de empresa para prestação de serviço 

de locação veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 

_ administrativos e dos vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com 

combustível para Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações do Termo de 

Referência - Anexo I do Edital, atendendo ao disposto na Lei n° 10.520/2002. 

Consta no presente certame: solicitação de despesas da Diretoria Administrativa para 

Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial para contratação de empresa para prestação de 

serviço de locação veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos 

es administrativos e dos vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e 

---Umal't taipal 	de Snoes Ei 
Robenilson de Assis Lordelo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n° 245/2019 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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MEMBRO DA COM 
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ESTADO DA BAHIA 	 13 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA  
PROCURADORIA JURÍDICA 	 1, 1409  

-4, 
com combustível para Câmara Municipal de Simões Filho; despacho ',do presidente 

Municipal de Simões Filho/BA solicitando pesquisa de preço e existência de recursos 

orçamentários; despacho do departamento de contabilidade informando a dotação 

orçamentária disponível para atender a demanda; declaração de adequação orçamentária e 

financeira, emitida pelo departamento de contabilidade atestando que a despesa solicitada 

está de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano 

Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LD0); autuação do processo 

licitatório; despacho de encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise e 

parecer e minuta do edital e seus anexos, bem como minuta do contrato. 

O instrumento convocatório é constituído pelo edital de licitação com especificações do 

objeto a ser licitado, modelo de propostas de preços, modelo de credenciamento para a 

prática de atos concernentes ao certame e demais modelos de declarações, conforme 

legislação pertinente. 

Aquiesceu a autoridade do Poder Legislativo Municipal acerca da deflagração-  do 

procedimento licitatório. 

Ficou estabelecido no edital o menor preço por item como critério de julgamento, 

atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666/93. 

O presente processo consta o edital indicando as exigências constantes do art 40 da Lei 

8.666/93 c/c art. 42  da Lei 10.520/2002, bem como a documentação que os interessados 

deverão apresentar para serem considerados habilitados. 

para deflagração do processo administrativo licitatório bem como da apreciação da minuta 

4iP 
%Hl &lir- cee-Qt)  

--. - Câmara Municipal de Simões Fiíu 
Roben Ison deAssis Lordélo 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n" 24512019 

u: 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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VIII - Sanções para o caso de inadimplemento; 

• 
Robenilson 

Procurador Adjunto (l 
Ato Admin.is:!.  •• • 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

de edital e seus anexos. Destaca-se que,a análise será restrita aos pontos jtikd.  

excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários. 

44' 
41. 

ten do 

PARECER 

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e 

alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na 

legislação. 

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo 

formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade 

com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. 

No que se refere à modalidade licitatória ora em análise, Vale aclarar que a Lei 

10.520/2002 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens 

e serviços comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles 

cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais (art. 12, paragrafo único). 

Verifica-se que o edital seguiu as cautelas recomendadas pela Lei 10.520/2002, com 

aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, como: 

I - Definição do objeto de forma clara e sucinta; 

II - Local a ser retirado o edital; 

III - Local, data e horário para abertura da sessão; 

IV - Condições para participação; 

V - Critérios para julgamento; 

VI - Condições de pagamento; 

VII - Minuta do contrato, prazos e condições para assinatura do contrato; 
1010,  

Joslie Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PROCURADORIA JURÍDICA 

IX - Especificações e peculiaridades da licitação. Considerahdo 

procedimento não apresenta irregularidades que possam macular o certame e que a 

minuta do edital segue os preceitos legais que regem a matéria, opino pelo prosseguimento 

do processo licitatório em seus ulteriores atos. 

É o parecer, salvo melhor juizo. 

S.M.J. 
Simões Filho - BA, 17 de junho de 2019. 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 03 de julho de 2019. 

Ao 
Exmo. Sr. Orlando Carvalho de Souza 
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 

Assunto: Encaminhamento do pedido de autorização referente ao Processo 
Administrativo no 115/2019. 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos a Vossa Excelência o PROCESSO ADMINISTRATIVO acima 
mencionado, devendo ser analisado e autorizado, para que possamos dar 
prosseguimento ao processo licitatório, se assim entender conveniente. 

Atenciosamente, 



_ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

AUTORIZAÇÃO 

Ao 
Sr. Jusair Gonçalves Silva 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Simões Filho 

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao 
Processo Administrativo, sob o no 115/2019, previstas no art. 38 da 
Lei 8.666/93, autorizo a abertura do procedimento licitatório e encaminho 
o presente processo a V. Sa. para as providencias decorrentes. 

Simões Filho/Ba, 05 de julho de 2019. 

Orlando Carvalho de Souza 
Presidente da Câmara 

CÂMARA MUNICIPA DE SIMÕES FILHO 
Elder Celesti o de Pa 

Mel. • 40  Josane Peneira Santos 
MIRRO DA COM 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIA N° 002/2019 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e em conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. 

CONSIDERANDO a necessidade de efetuar os procedimentos licitatários, conforme 

determina a Lei n° 8666/93. 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar para atuar como Pregoeirb em licitações na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, no âmbito da Câmara Municipal de Simões Filho, Para o exercício de 2019, 
Presidente, o servidor Jusair Gonçalves Silva, e como membro os servidores Joseane 
Pereira Santos, Elder Celestino de Paula e Sergio Ricardo Fraga Silva. 

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa a 02 (dois) de janeiro de 2019, 

revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registra-se. . Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2019. 

ORLANDO CWXE SOUZA 
PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 

11110/;" 
Josa I. Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

ERRATA DE PUBLICACAO 

ONDE SE LÊ NA PORTARIA 002/2019: 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e em conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. 

RESOLVE: 

Art. 10 Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, no âmbito da Câmara Municipal de Simões Filho, para o exercício de 2019, 
Presidente, o servidor Jusair Gonçalves Silva, e como membro os servidores `4!-;i-s'ea.  

Elder Celestino de Paula e Sergio Ricardo Firaga 

LEIA-SE CORRETO NA PORTARIA 002/2019: 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno, e em conformidade com a 
Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. 

RESOLVE: 

Art. 10 Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, no âmbito da Câmara Municipal de Simões Filho, para o exercício de 2019, 
Presidente, o servidor Jusair Gonçalves Silva, e como membro os servidores 

, Elder Celestino de Paula e Sergio Ricardo Fraga Silva. ItIO.r1314MVI 

Gabinete da Presidência, 14 de maio de 2019. 

Josane ereira Santos 
NUM DA COM 

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA 
PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

ESTADO DA BAHIA 
11\11n.QES Fl 	EM// Á0.34/f CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕESILu 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS Edson de AI 	a Souza 

Diretor de 	ral da Câmara 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Simões Filho avisa que fará realizar na sua Sala de Reuniões, 
situada à Praça da Bíblia, s/n — Centro, Simões Filho/Ba, a 
licitação na modalidade Pregão Presencial no. 006/2019, do 
tipo Menor Preço Global, que tem como objetivo, a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação 
de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível 
para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores 
em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e 
com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho, 
com reunião marcada para o dia 25.07.2019 às 09h:30min. Os 
interessados poderão adquirir o Edital acessando o link: 
http://ba  . porta ldatransparencia .com.br/cama ra/simoesfil ho/, 
ou, gratuitamente na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima, de 2a a 6a feira das 08h:00min às 
12h:00min. Todos os atos da Administração serão publicados no 
link já informado. 

Simões Filho, 11 de julho de 2019. 

alf.  Gonçalves Silva 
Pregoeiro 

li 	1 
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MARIO m  OFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.portaldatransparencia.com.bricamara/simoesfilho/  

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Simões Filho torna público que estará realizando licitação • na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL no 006/2019; Objeto: Prestação de serviços de locação de 
veículos sem combustível e sem motorista e um ônibus com motorista e com combustível, para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho; Data da abertura do certame: 25/07/2019, às 
09h:30min. Local: sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), situada a Praça da Bíblia, s/n — 
Centro — Simões Filho/Ba. Os interessados poderão adquirir os Editais acessando o link: 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/,  na opção "Editais", ou gratuitamente na sala da 
COPEL, no endereço acima, de segunda-feira a sexta-feira das 08h:00min às 12h:00min. Todos os atos da 
Administração serão publicados no link acima. Simões Filho, 11/07/2019. Jusair Gonçalves Silva — Pregoeiro. 
Tel: (071) 2108 7236/7200. 
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Rubro-negro treinou ontem na Toca; time s6 Joga na próxima sexta 

ram unia atividade tática. 
Ainda de acordo com a as-

sessoria rubro-negra, os 
atletas que foram titulares 
diante do Cuiabá participa- 

raro apenas de parte da ati-
vidade e logo partiram para 
.um trabalho regenerativo 
por terem apontado cansaço 
muscular. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ (BA) 
AVISO DE ADIAMENTO (PREGÃO PRESENCIAL IP 1655019). A Comissão de Regeo da Mitra lane Mico. 
Minto, dada, MICA Regato de preço para Mane moem! acoltão de erairprenten e arrimados de 
atende   atender as necessidades de diroreas Secretarias. no nevelcia.que em elude da regesse:Ude de ajude ro Termo 
do Reldánds e data de abertura Sca elida pare o dia 2410772019, INts. kcal: COPE'. - Rua Sio Berh, 123. Centro. 
FOR Corodo Premente de AdIRA,, das ORPOren Ir, 14h3Onin, ou através do Po 
helignivereenabsimpeeseddatorg, lidorm 	. ititsceopmveremeffirnol.com  

Andra, pilinio de Oliveira - Pregado. 

MARINHA DO BRASIL 
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR 

AVISO DE EDITAL 
Encontra-se disponival no eido www.comprasgovemomontaln.gov.br  e nesta Centro de In-
tendáncla, situado na Estrado de Base NOVIDOOADOD s/rP. Silto Tome. de Parias, Salvador, Pregoo 
Eletrônico re 14/2019, para aquisição de cestas básicas, para atender as necessidades do Can., 
do da r mace. Naval. por meio do neu Núcleo do Assittáncia Social - NAS, conforme condições 
~boleardes no Edital e seus anosos. Entrego o abertura dos propostos ate o dia: 20101/2019. ôs 
179:30 halo! (Horário de Brasilia). 

	

Secretaria de 
	 SALVADOR 

	

Gostão 
	 PREFEITURA 

OPIDCIPIA CAPITAL Do 004511 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

A Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL torna 
público para conhecimento dos interessados, rálle soei realizada 
n seguinte lieitacão: PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N. 114/2019 
- PROCESSO N. 6927/2017 - SEMGE, cujo objeto é a contratação 
de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de 
APOIO ADMINISTRATIVO nas dependências dos diversos órgãos 

Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de 
Salvador, com recebimento das propostas a partir das 8h do dia 
23/07/2019: abertura no dia 24/07/2019 às Rh e inicie da disputa 
no dia 24/07/2019 às 10h (horário de Brasília). O Edital do Pregôo 
Eletrônico encontra-se à disposicâo dos interessados para acesso 
no sita: www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 10 do julho de 2019. 
Luciano Braynor de Cargueira - Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL og AIGUARA 
AVISO DE LICITADA° 

PREGÃO E LETRONICO /9.0190099 
A Pregoeira do P.M. de Alquara tom público. que malhara em 2007/2019, As 1003h (Broagb), 
Preggo Eletnenko - 019/2019 - 10: 774957. aquisição de agiam., de ar. protetora pneus do velados 
leves e peando, para manutenção da frota da Preleitum Municipal de Alguns. Edital na integra e 
demais publicações sorgo disponitatigadaa no sitio otoIrOnIc0 da Prefeitura Municipal: (oesmalquana. 
baLgravbrAwnvileitnoacso.corn.tr), Informações: (7))3517.2312 Jukina B. dos Santos Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIPAL FIE SIMÕES FILHO 
AVISO DE PUBLICAÇA0 DE LICITAÇAO 

Cr Pregoeiro da CA Tilf II Municipal de Senões Filho torna público que emane rearaando licitapier na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL te 013672019; Objeto: Prestação de serviços de locação 
de veiculas sem combulUvol o som motorista e um ónibus com motorista a opa combustivei. para 
atender os necessIdadee da Clamara Municipal de Simões Filho; Dato da abertura do certame: 
25/07/2019, As Orah:30nrin. Local: sala da C,omIss90 Permanente de Llellaçao (COPEL), situado 
a Praça da BiblO, arn - Centro - Simõee FIlharBa. Os lateresemlos poderão adquirir os Editara 
acessando o link: glitajilça,gegaglággegáporenda.com  beramervairenonfilivg. no copla "Editais'. 
ou gratuitamente 110 sala da COPEL, no endereço arArner, de sogundadoirn a texto-leira das 
OBWOOrnIn as 12h:00min, Todos OS oras da AdminisMaçáo serão publicados no link acima. Simões 
Filha, 11/07/2019. Jusnir Gonçaões Silva - Pregoeiro. Tel: (071)2108 7236/7200. 

	

Secretaria de 
	SALVADOR 

	

Gestão 
	 PREFEITURA 

PAInelliA CAPITAL Do DPASIL 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 
A Comissão Central Perrnanente de Licitacho - COMPEL torna 
Público para conhecimento dos interessados, que será realizada 
a seguinle licitação: PREGÃO ELETRÔNICO - SEMGE N1  051/2019 
- PROCESSO N°4223/2017 - SEMGE, cujo objeto d a contratação do 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de 
PORTEIRO, para atender as necessidades dos diversos órgãos 

Entidades da Administração Direta e Indireta, com recebimento 
das propostas a partir das 8h do dia 25/07/2019: abertura no dla 
29/07/2019 às Rir e inicio da disputa no dia 29/07/2019 às 
10h (horário de Brasília). O Edital do Pregéo Eletrônico encontra-se 
à disposiçâo dos interessados para acesso no sito: 
www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 10 de julho de 2019. Luciano 
Brayner do Corqueira - Presidente. 

.C.4111.440 a. convoukm 
OU 

ApliCap SORTEIO: 14.07.2019 
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Juazeirense Com teiú SÉRIE D 

Goleiro da 

busca mais 
um acesso 

pra recuperar 
O caminho para a Juazeiren-
se até as quartas de final da 
Série foi tudo, menos tran-
quilo. O sucesso da equipe 
baiana passou, em muito, 
pelas mãos de Gleibson. 

Aos 32 anos, o goleiro do 
Cancão de Fogo busca o seu 
segundo acesso seguido para 
a Série C: na ultima tempo-
rada, defendia a meta do 
Ferroviário, que hoje lidera o 
Grupo A da terceirona. 

Se no ano passado fez uma 
grande defesa contra o Cam-
pinense, nesta temporada 
ele brilhou pegando uma bi-
cicleta h queima -roupa e 
dois pénaltis contra o lporá. 
O resultado não podia ser 
diferente: Juazeirense nas 
quartas c buscando o seu se-
gundo acesso na história. 

Para conseguir o feito, é 
preciso passar pelo Brusque 
- melhor equipe da Série D 
até aqui. A primeira partida 
acontece no Adauto Moraes 
na próxima segunda-feira, 
aniversário de 141 anos da 
cidade de Juazeiro. 

Jacuipense acerta 
nova contratação 
REFORÇO O lacuipense tem 
reforço. O goleiro Vitor, que 
disputou a 2,  divisão do baia-
no pelo Olímpia, assinou com 

time de Riachão até o final 
da Série D. Ele chega para ser 
reserva de Jordan, titular ab-
soluto e que está pendurado 
com dois cartões amarelos. 
Vitor tem 34 anos e começou 
a carreira nas divisões de ba-
se cio Vitória. Com  1,90m, ele 
já passou por clubes como 
Ponte Piela e Atlético-GO. O 
arqueiro já teve o nume pu-
blicado no BID e pode jogar 
na próxima segunda, quando 

Jacupa enfrenta o Flores-
ta-CE, no Presidente Vargas, 
pelas quartas da Série D. 

Vitor Valor 
REPORTAGEM 

rsvsor csar  

Leão treina sem 
Anselmo Ramon 
e Zé Ivaldo; time 
só joga dia 19 

Com um longo período para 
treinar antes da próxima 
partida do Campeonato Bra-
sileiro da Série B, o Vitória 
voltou aos trabalhos ontem, 
no Barradão. E o técnico Os-
mar Loss pode ter dois pro-
blemas em sua equipe titular 
para a 101  rodada. 

O zagueiro Zé Isaldo e o 
a tocante Anselmo Ramon 
não participaram da ativi- 

dade. Este último reclamou 
de dores na panturrilha di-
reita e acabou poupado pelo 
departamento médico. 

Já o zagueiro não treinou 
pelo segundo dia seguido. 
Elesofreuurn trauma nojoe-
lho esquerdo durante a der-
rota por lx0 para o Cuiabá na 
última terça-feira. No due-
lo, ele foi inclusive substi-
tuído por Ramon. 

Os problemas físicos, po-
rém, não devem resultar em 
desfalques para enfrentar o 
Criciúma, pela décima par-
tida no campeonato. Isso 
porque o duelo só acontece 
daqui a uma semana, no dia 
19, sexta-feira, às 21h30, 
novamente no Barradão. 

A atividade na Toca do 
Leão foi mais uma vez fecha - 
da para a imprensa. Segundo 
a assessoria de eoinun icação 
rubro- negra, °saletas fize- 
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RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social' 	  

Nome de Fantasia. 	  

CNPJ No 	  

Endereço. 	  

Cidade 	 Estado 	 Tel 	  

E-mail. 	  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que tem como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 
Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser julgado pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara M. de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lo 
ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacao(acamarasimoesfilho.ba.gov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.portaldatransparencia.com.bricamarasimoesfilho/.  

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de eventuais 
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento convocatório no decorrer do 
processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Local:  
	

2019. 

Nome do Contato por extenso 	  

R. G. No 	  

Assinatura: 	  

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO No 015-2019 

Regido pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 
de julho de 2002; Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993; 'Lei 
Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 
1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 115/2019. 

OBJETO A CONTRATAR: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para 
atendimento 	dos 	setores 	administrativos 	e 	dos 	Vereadores 	em 
atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com 
combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme 
especificações constantes neste edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data para abertura do certame 
25/07/2019. 

Horário 	de 	abertura 	do 	certame: 
09h:30min (horário local) 

Pregoeiro: Jusair Gonçalves Silva (Portaria no 002/2019) 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões 
Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - telefax.: (71) 2108 7200/7236 - Site de Publicação: 
http://ba.portaldatransbarencia.com.br/camarasimoesfilho/  

E-mail: licitacao©camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Jusair Gonçalves Silva, designado 
através da Portaria no 002/2019, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 115/2019, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e de acordo com os seguintes 
dispositivos legais: Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 
1993; Lei Federal no 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto Municipal no 1.078 de 08 de janeiro de 
2007. 

1 OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos 
Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara 
Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser julgado pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

2 DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 25/07/2019 
INÍCIO DA SESSÃO: 09h:30min (horário local) 
LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - Praça da Bíblia, s/n — Centro - Simões Filho-Ba - CEP: 
43.700-000, tel.: (71) 2108 7200/7236 

2.1. Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a realização da 
Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances Verbais na data prevista no preâmbulo 
deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia útil imediatamente seguinte, no mesmo horário e local, 
independentemente de nova comunicação. 

2.2. Se no próximo dia e horário estiver programado outro procedimento licitação, nesta hipótese a licitação 
será reprogramada e a nova data será informada aos licitantes que tiverem adquirido o edital. 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Só poderão participar da presente licitação, as empresas que tenha o ramo de atividade compatível com 
o objeto a ser licitado e que atenda a todas as exigências deste Edital. 

3.2. Não serão admitidas na presente Licitação pessoas Físicas, nem consórcio de pessoas jurídicas. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem em processo de falência, de 
dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão temporária de 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

participação em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara Municipal de Simões Filho ou que tenham 
sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que 
se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

3.4. Não poderá participar desta licitação, Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

3.5 Não poderá participar desta licitação, Cooperativas de mão de obra, conforme Termo de conciliação 
Judicial firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a União. 

3.6 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 
nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas na Lei Federal no. 8.666/93. 

3.7 Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original (inclusive os extraídos via 
internet) por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração, ou publicações em órgão da imprensa oficial, ou em cópias não autenticadas desde que 
acompanhados dos originais. 

3.8 Para que documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da ADMINISTRAÇÃO, 
necessário será o comparecimento do interessado na sala da Comissão de Licitação munido de originais e 
cópias, PREFERENCIALMENTE, até o penúltimo dia útil anterior à realização da sessão de abertura. 

3.9 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 
fac-símile, mesmo autenticadas. 

3.10 Não será permitida a participação de empresas que queiram ou tenham enviados seus ENVELOPES 
(Credencámento, Proposta de Preços e Habilitação) via Correios/Sedex/Viação Aérea. 

3.11 As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar junto a 
Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia, horário e local indicado neste Edital por 
meio de representante legalmente constituído. 

4 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 Considera-se como representante legal, o credenciado junto ao pregoeiro a pessoa física regularmente 
designada para representar a licitante no processo licitatório. 

4.1.1 O credenciamento será efetivado por: 

a) Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples Carteira de 
Identidade, acompanhada da original; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia simples 
acompanhada do respectivo original ou cópia autenticada em Cartório. No caso das Sociedades 
por Ações, apresentação do documento de eleição e posse dos administradores, em cópias simples 
acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório. 
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Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta será apresentada 
(preferencialmente na forma do ANEXO IV, do Edital), acompanhada de cópia simples da Carteira de 
Identidade e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em cópia simples e o 
respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

Quando o mandatário for representado através de PROCURAÇÃO, esta será apresentada por 
instrumento PÚBLICO ou PARTICULAR que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante no 
modelo do referido ANEXO, (caso seja PARTICULAR com firma reconhecida em Cartório) e 
também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia 
autenticada por Cartório). O mandatário apresentará, no ato, a Carteira de Identidade ou outro 
documento oficial de identificação que contenha foto, em cópia simples acompanhada do respectivo 
original ou cópia autenticada por Cartório. 

A não apresentação ou a apresentação de forma incorreta da procuração/credencial, não excluirá a 
empresa interessada de participar da licitação, mas impedirá o Representante de se manifestar e de 
responder pela empresa a qual está vinculado. 

Para dirimir dúvida sobre a atividade econômica compatível com o objeto da licitação — quando esta 
não for explicitada no ato constitutivo, contrato social ou estatuto — o servidor responsável pelo 
credenciamento poderá consultar o portal eletrônico: http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.  

O Documento de Identificação deve estar em perfeitas condições, com foto, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do representante indicado. 

4.2 No credenciamento, o representante da licitante entregará à Comissão de Licitação, em separado, fora 
dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos: 

Estatuto Social, Contrato Social ou documento de Eleição e Posse dos Administradores; 

CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO; 

Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes do Edital, na forma do ANEXO V. 

4.3 Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 4.2 "c", o Pregoeiro autorizará o representante 
legal da empresa, com poderes para assinar documentos, que a mesma seja feita na própria sessão, ou se 
ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos envelopes da proposta de preços e/ou dos documentos 
de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presença de todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os 
respectivos, retire-a e o lacre novamente. 

4.4 Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação, sem 
representante credenciado, deverão remeter fora dos envelopes, à declaração acima. 

4.5 Quanto às Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 

1 — Apresentar Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar no 123/06, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias 
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da abertura da licitação e será apresentada FORA dos envelopes no 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e no 02 
(HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VIII. 

4.6 Não será aplicado o tratamento diferenciado às empresas que não atenderem ao disposto acima. 

4.7 Os documentos referidos no item 4, poderão ser apresentados, em cópia autenticada por cartório, ou 
cópia não autenticada acompanhada do original. 

4.8 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação de licitantes 
retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, 
devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 

4.9 A ausência de apresentação do credenciamento impedirá o preposto da licitante de se manifestar e 
responder pela empresa durante a sessão. 

4.10 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

5 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta licitação, deverão 
entregar os 2 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, devidamente 
lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus lacres, contendo em sua parte externa os seguintes 
elementos: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 
ENVELOPE No 01— PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNP) No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

6 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do ANEXO II deste ato convocatório, redigida 
em português, em papel timbrado da licitante, somente por meio mecânico ou informatizado, de forma clara 
e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste 
edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 
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Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa. 

Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo todas as despesas que forem devidas. 

Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo. 

A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os serviços a ser executados e 
conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da remuneração global. 

Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação 
dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente 
estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as 
despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, 
impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais 
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto 
licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

6.2 Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles apresentados por extenso, 
a comissão de licitação considerará aqueles apresentados por extenso. 

6.3 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 

7 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Para habilitação ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem seqüencial e 
encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a: 

7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 

Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de empresa individual, em cujo 
teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado; 

Apresentar comprovação de regularidade da empresa junto a AGERBA (Agencia Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação do Estado) e ANTT 
(Agencia Nacional de Transportes Terrestres), no segmento de transportes de passageiros, 
com registro da placa do veiculo tipo ônibus a ser disponibilizado; 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, se for o caso, tudo devidamente 
arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando de sociedade comercial, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado, de documentos de eleição de seus 
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administradores, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade 
com o objeto licitado. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício. 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos 
relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo 
ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda 
Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei 
Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011. 

7.1.3 Qualificação técnica, consistindo nos seguintes documentos: 

I. 	Comprovação através da apresentação de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica fornecido 
(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que cumpriu ou vem cumprindo, 
integralmente e de modo satisfatório, contrato mantido com o emitente do atestado, desde que o 
serviço prestado seja semelhante ao objeto desta licitação (serviços de locação de veículos e ônibus). 
Os atestados não serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução dos serviços. 

Apresentação de DECLARAÇÃO FORMAL da disponibilidade dos veículos, objeto desta 
licitação, conforme preceitua o parágrafo 6° do Art. 30 de Lei no. 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
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7.1.4 Qualificação econômico-financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à 
data da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais), à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua 
atualização com base no INPC do IBGE; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, contendo a Certidão de Regularidade Profissional, ou outro 
documento que a substitua, conforme determinado pelo respectivo Conselho Regional e nos 
termos das Resoluções nos 871/2000 e 899/2001 do Conselho Federal de Contabilidade, 
comprovando a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço Patrimonial 
deverá estar acompanhado de cópia do termo de Abertura e Encerramento, extraído do livro 
Diário, devidamente registrado na Junta Comercial; 

A comprovação da boa situação econômico-financeira da licitante será demonstrada com 
base no seguinte parâmetro: 

AC + RLP 
ILG — 

	

	 a 1,0, onde: 
PC + PNC 

ILG 	= índice de liquidez Geral 
AC 	= Ativo Circulante 
RLP 	= Realizável a Longo Prazo 
PC 	= Passivo Circulante 
PNC 	= Passivo Não Circulante 

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um), no índice referido no item 
anterior, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, 
um 	patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do total anual estimado para esta 
contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices 
oficiais. 

A licitante com menos de um ano e mais de seis meses de existência, que ainda não tenha 
balanço, deverá apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus Direitos, Obrigações e 
Patrimônio Líquido relativos ao período de sua existência, avaliados por meio da obtenção de índice 
de Solvência (S) maior ou igual a um (k a 1,0), conforme formula abaixo: 

Ativo Total 
S= 

	

	  a1,0 
Passivo Circulante 

As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 
balanço, assinado por contabilista comprovadamente habilitado. 
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V. 	Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas a publicação de Balanço, na 
forma da Lei 6.404/76, apresentar cópia da publicação de: 

Balanço Patrimonial; 

Demonstração do Resultado do Exercício; 

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos; 

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido e 

Notas Explicativas do Balanço. 

7.1.5 Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, assinada 
pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, na forma do ANEXO VI. 

7.1.6 Declaração de que entre os sócios da empresa não existe servidor público ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, na forma do Art. 9° III, da Lei 8666/93, na forma do 
ANEXO VIL 

7.1.7 Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, na forma do ANEXO IX. 

7.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão consideradas 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

7.3 Os documentos emitidos através da internet, quando necessário, terão suas autenticidades confirmadas 
por meio de consulta "on-line". 

8 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os documentos constantes do 
item 5 do Edital procedendo-se a sua imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas com 
os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

8.2 A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste EDITAL 
e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

8.2.2 Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

8.2.3. Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

8.3. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e 
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas 
propostas; 
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8.4 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e estando o seu preço 
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando a 
obter preço melhor. 

8.5 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

8.5.1 No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor; 

8.5.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

8.5.3 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL 
observado os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital; 

8.5.4 O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances será definido pelo 
pregoeiro, tomando por base, o menor valor apresentado entre os licitantes. 

8.6 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

8.7 Havendo empate entre as empresas será assegurado, como critério de desempate a preferência de 
contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). 

8.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que após a fase de lances e antes da negociação, as 
ofertas apresentadas correspondam à diferença de até 5% (cinco por cento) superior ao valor do lance. 

8.7.2 Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada, será convocado para apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1°  lugar no certame, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate. 

8.7.3 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as demais ME's ou EPP's remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no sub item 8.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.7.4 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 
por ME ou EPP. 

8.8 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 
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8.9 Far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições de habilitação estabelecidas neste 
edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação técnica e Qualificação 
econômico financeira. 

8.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, será assegurado 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar n° 147/2014, podendo ser prorrogado por igual período, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da 
documentação, do pagamento ou do parcelamento do débito, e para a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.9.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará a preclusão do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.10 Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 

8.11 Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 

8.12 Nas situações previstas nos incisos 8.5 e 8.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

9 DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

9.4 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

9.5 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o 
contrato no prazo definido em edital. 

9.6 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor. 

Página 12 de 40 

Jos .k • 'Pereira Santu, 
MEMBRO DA COM CÂMARA MUNICIPA ¶SIMÔES FILHO 	Jusalr sinala** Silva 

Elder Celect 1 regueiro 
COPEL 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que instlt 	aestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 



Página 13 de 40 

tos .e ereira Santos 
ruIGMBRO DA COPEL CÂMARA MUNICIP E SIMÕES FIL Ç 	Jueeir 

Elder -Celec 

noiveis Silve 
egoetru 

mamo g, OFICIAL 
CA114141,111KIIIPAL o, NINARA num 	 Quinta-feira, lide Julho de 2019 1 Edição N° 1.026 1 Caderno III 

	
13 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

9.7 O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
iniclôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

10 DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação. 

10.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 
tenham servido de base à presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

10.3. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao 
valor que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita. A referida 
proposta será encaminhada à Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

10.4 A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos e/ou 
apostilamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o 5° dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 
dias daquela data, às expensas da CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.° 
8.666/93. 

10.5 O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos nos artigos 77 e 
78 da Lei n° 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei. 

10.6 A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
conseqüências previstas no artigo 80, ambos da Lei n0  8.666/93. 

10.7. A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 12 
(doze) meses. 

10.8. No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome do 
proponente. 

10.9. A assinatura do contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura. 

11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2 de 24/08/2001, qm. ostitui . nfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. 
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11.2. Fica assegurada a Câmara o Municipal de Simões Filho o direito de, rio interesse da Administração, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 

11.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Câmara Municipal de 
Simões Filho. 

11.4. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, devendo ser 
assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

11.5. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente na própria ata. 

11.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) dias, após a publicação dos 
contratos, findos os quais poderão ser destruidos. 

11.7. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

11.8. A petição será dirigida a autoridade competente, que decidirá no prazo de um dia útil. 

11.9. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

11.10. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá com base na 
legislação em vigor. 

11.11. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 

11.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Simões Filho/Ba. 

11.13. Os proponentes intimidados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

11.14. A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 

11.15. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.16. A Câmara Municipal de Simões Filho poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio, ou por provocação de qualquer cidadão, 
mediante ato escrito e fundamentado. 

11.17. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
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11.18. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 

11.19. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

11.20. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

11.21. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente licitação estão 
consignados no orçamento Municipal para o exercício corrente conforme rubricas: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 - Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.39.02 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica — Locação de veículos. 

13 DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1 A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço global, 
constante da Planilha Orçamentária apresentada pela licitante em sua "Proposta Comercial". 

14 FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de proposta de preços; 
Anexo III - Minuta de contrato; 
Anexo IV - Modelo de Credenciamento; 
Anexo V - Modelo de Declaração de habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 70  da CF; 
Anexo VII - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90  da Lei 8.666/93; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração Lei no 123/06. 
Anexo IX - Modelo de Declaração de idoneidade. 

Simões Filho, 17 de junho de 2019. 

Jusair Gonçalves Silva 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

JUSTIFICATIVA: 

1.1. Justifica-se a contratação de veículos, levando-se em conta que os princípios norteadores da 
Administração Pública é a eficiência. A eficiência consiste na capacidade da administração pública em atender 
a contento as necessidades, com a plena satisfação ao interesse público. Para que isso seja possível, ela 
deve contar com um aparelhamento adequado para o cumprimento de sua agenda institucional. A Câmara 
Municipal de Simões Filho não possui veículos para realizar o deslocamento dos servidores públicos e 
vereadores, bem como efetuar todas as viagens de interesse do Poder Público. Nada obstante, estes agentes 
diuturnamente necessitam se deslocar tanto dentro da circunscrição municipal quanto para outros 
municípios, necessitando dar cumprimento aos deveres funcionais. Enfim, a mobilização do pessoal dos 
núcleos administrativos é rotineira, razão pela qual, para que ela seja possível, se faz necessário que os 
setores estejam munidos dos equipamentos hábeis à realização de suas respectivas atividades. Por isso, é 
imprescindível a contratação de empresa que disponibilize os veículos nas quantidades requisitadas, para que 
os setores da Câmara Municipal possam ter funcionalidade plena, atendendo assim o interesse público 
envolvido. 

1.2. Justifica-se também a locação de 01 (um) ônibus com motorista, com combustível, com seguro total 
com as seguintes características: possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar condicionado e wc. A 
utilização ficou estimada em 3.000 (três mil) km mensais. Ano de fabricação/modelo: 2011 ou 
superior. Esta contratação visa atender as necessidades da Câmara Municipal para os serviços de 
locomoção, do público em geral, uma vez que será implementada nessa Legislatura, o Projeto Câmara 
Itinerante nos bairros com a realização de Sessões Itinerantes, Audiências Públicas, Congressos, Seminários 
e outros eventos relacionados com as atividades Legislativas, necessitando efetuar o transporte para os 
locais (bairros/cidades) com segurança, agilidade e presteza. Além disso, a Administração necessita dar 
suporte às atividades dos vereadores e do setor administrativo. 

1.3. Com a contratação, a Administração busca a padronização na execução das atividades inerentes ao 
Poder Legislativo, além de obter uma melhoria da qualidade dos serviços prestados, suprindo deficiências 
identificadas pelo Controle Interno. Dessa forma, espera-se um aumento de eficiência no reaparelhamento e 
renovação da frota, com enfoque na economicidade, tendo em vista que não há no quadro de pessoal desta 
Casa Legislativa, corpo técnico para efetuar as manutenções devidas e, além disso, com a locação de 
veículos é garantida uma frota constantemente atualizada e completa, sem nenhuma espécie de ônus para a 
Câmara no que se refere à desvalorização que é inerente a uma frota própria. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

2.1.A contratação se efetivará por meio de contrato, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovado nos moldes da Lei Federal 8.666/93. 

2.2. A quantidade de veículo refere-se a um número mínimo a ser apresentado para fim de atendimento 
deste Edital, podendo haver aumento ou diminuição conforme a necessidade. 
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2.3. As despesas previstas para esta contratação são com base nos orçamentos apresentados e ficaram 
assim estimados: 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PASSEIO — Preço unitário médio p/ mês - R$ 2.966,67 
(dois mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS — Preço médio por KM - R$ 7,00 (sete reais). 

Os valores acima são apenas indicativos, para efeito de formulação das propostas de preços. 

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Locação de veículos sem motorista: Trata-se de locação de veículos cujos automóveis ficam 
disponíveis para a administração por tempo integral, sob responsabilidade de pessoa indicada pela respectiva 
administração. O valor da contratação, neste caso, é fixo (valor global anual). A contratada deve apresentar 
o veículo requisitado no prazo de até 10 (dez) dias a partir da ordem de serviço (somente na quantidade 
requisitada). O veículo deve estar devidamente assegurado, com as apólices pagas em dia, sob pena de 
responsabilidade administrativa da contratada. O servidor responsável pelo uso do automóvel não ficará 
responsável perante a contratada por danos provocados através de acidentes, ou qualquer outro dano que 
venha a acontecer com o veículo, bem como em se tratando de assalto, caso fortuito ou força maior. A 
manutenção preventiva e corretiva fica a cargo da contratada, e o respectivo abastecimento a cargo da 
CONTRATANTE. A CONTRATADA disponibilizará veículos reserva, com as mesmas características técnicas 
contidas neste instrumento, para eventuais substituições. As quantidades constam das planilhas referentes às 
quantidades necessárias a cada Gabinete de Vereador. 

3.2. Locação de veículo tipo ônibus com motorista e combustível: A locação de veículos com 
motorista é caracterizada pela remuneração feita pela contratante à contratada considerando o valor de cada 
uma das viagens, eventualmente ocorridas, sempre contendo, em anexo, a descrição dos destinos. Neste 
caso, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a estrutura de viagem, inclusive o abastecimento e a 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, assim como quaisquer danos a terceiros. 

3.3. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará os veículos na Câmara Municipal de Simões 
Filho, na Praça da Bíblia, S/N, Centro, Simões Filho/BA, ou em outro local predeterminado pela Câmara nos 
horários e dias solicitados. Os veículos poderão ser próprios da locadora com o ano de fabricação/modelo 
especificado e em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas 
emanadas do Poder Público. 

3.4. A locadora deverá zelar pela limpeza e higiene dos ônibus utilizados na execução dos serviços. 

3.5. A locadora deverá apresentar suporte para entrega e recebimento dos veículos demandados pela 
Câmara em qualquer dia da semana inclusive sábados, domingos e feriados. 

3.6. A quilometragem diária será livre. 

3.7. A locadora deverá possuir programa de manutenção preventiva e corretiva do veículo em serviço, 
conforme especificação do fabricante com substituição do veículo (se não houver conserto) no menor prazo, 
por igual ou similar, em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se o limite de até 02 (duas) horas. 
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3.8. Seguro Total Sem Franquia — Proteção em caso de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou 
perda total do veículo e contra danos pessoais a terceiros, conforme valores definidos na proposta de preços. 

3.9. Sempre que for necessário, a locadora deverá executar a substituição e/ou socorro dos veículos no 
menor prazo de tempo, sendo as despesas por conta da locadora. 

3.10. Os veículos serão entregues no local determinado, com tanque cheio de combustível, com os 
lubrificantes trocados, considerando-se rodagem mínima de 3.000 km (três mil quilômetros). 

3.11. Todas as despesas inerentes á realização dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributos e/ou outras despesas que acompanham a proposta de preços, serão de inteira 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

3.12. Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, se for o caso. 

3.13. Os veículos deverão ser entregues para locação limpos, lavados, com todos os equipamentos de 
segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio, etc) exigidos pelos órgãos competentes e serão devolvidos 
nas mesmas condições findo o prazo da locação, excetuando-se a obrigação de lavá-los. 

3.14. Todos os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados, inclusive estepe, e estar em 
condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de no mínimo 5.000 km (cinco mil quilômetros). 

3.15. A CONTRATADA deverá substituir o motorista do ônibus quando houver solicitação motivada da 
CONTRATANTE. 

3.16. A CONTRATADA deverá orientar os condutores, a não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos 
intervalos de jornadas, ou antes de assumir a direção do ônibus. 

3.17. A CONTRATADA deverá atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seus 
empregados no trato com o público, por ocasião dos serviços prestados, quando da utilização do ônibus; 

3.18. A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas ás Leis 
vigentes; 

3.19. A CONTRATADA deverá atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu 
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência 
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou 
municipal, vigentes; 

3.20. A CONTRATADA deverá efetuar a comprovação e manutenção de situação regular referente ao 
emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) de todos os veículos/ônibus; 

3.21. A CONTRATADA deverá realizar manutenção completa dos veículos/ônibus, em qualquer situação, sem 
direito a qualquer tipo de ressarcimento por parte da Câmara; 
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3.22. A CONTRATADA deverá comunicar oficial e antecipadamente COM prazo mínimo de 3 dias úteis a 
substituição dos veículos/ônibus, quando for o caso; 

3.23. A CONTRATADA deverá providenciar veículo reserva, nas mesmas características e nas mesmas 
condições, para cada veículo/ônibus que por qualquer motivo necessite de manutenção ou substituição; 

3.24. Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA 
fica obrigada a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo/ônibus nas mesmas características 
e condições contratada. 

3.25. É permitida a CONTRATADA na execução do contrato a subcontratação de parte do serviço do item I, 
sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, ate o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração Publica, nos termos do art 72 da Lei 8.666/93, sendo estabelecido o limite de 30% (trinta por 
cento). 

3.25.1. A subcontratação dos serviços deverá ser previamente autorizada pela Administração. 

3.25.2. Deverão ser apresentados documentos capazes de demonstrar que a subcontratada tem habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e cumpre o disposto no inc. XXXIII do art. 70  da Constituição, além 
daqueles pertinentes à comprovação de sua qualificação técnica, os quais deverão replicar os requisitos 
constantes deste edital de licitação para a parcela que se pretende subcontratar. 

3.26. Os veículos do item I, obrigatoriamente, serão de propriedade da CONTRATADA. 

3.27. A Contratada deverá, obrigatoriamente, indicar um preposto o qual terá amplos poderes para 
responder pelos serviços a serem contratados. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da CONTRATADA 
que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou 
decisões da contratada e/ou contratante. 

3.28. DA RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS E SINISTROS: 

3.28.1. Os veículos ficarão à disposição dos Vereadores e da Administração da Câmara, ou 
formalmente autorizados por ela para tal, conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente 
publicado pela Câmara Municipal. 

3.28.2. O veículo mencionado no item II deverá ser conduzido por motorista profissional, 
devidamente habilitado e qualificado para exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e da Resolução No 168, de 14/12/2004 — CONTRAN. 

3.28.3. Toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem ao veículo em locação será 
de inteira e única responsabilidade da locadora, salvo os casos em que a CONTRATANTE tenha 
concorrido para tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo 
interno. 

3.28.4. Caso o veículo apresente defeitos durante o período da locação, a locadora deverá 
providenciar, após o recebimento da comunicação, no menor tempo possível, a sua reparação ou, no 
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caso de elevado tempo de conserto, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, o qual deverá 
ser entregue no local acertado com o solicitante. 

3.28.5. Também os veículos que porventura se envolvam em acidentes deverão ser reparados ou 
substituídos, no menor tempo possível, no local de ocorrência do sinistro. 

3.28.6. A entrega dos veículos em substituição aos avariados/sinistrados é de inteira responsabilidade 
da locadora. 

3.28.7. As multas porventura imputadas aos veículos em locação, em função de infrações às 
legislações de trânsito, serão ressarcidas conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente 
publicado pela Câmara Municipal. 

3.28.8. A CONTRATADA deverá responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que 
vierem a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita. 

DO SEGURO: 

4.1. Os veículos deverão estar protegidos com seguro, com cobertura total para os casos de furto, roubo, 
incêndio ou colisão, sem a participação da Contratante, incluindo os aparelhos de som e vidros. 

4.2. A cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais dos veículos alugados no mínimo de seu 
valor de mercado e, ainda, danos materiais causados a terceiros. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO: 

5.1. Manter os veículos utilizados abastecidos com combustíveis; 

5.2. Receber e devolver os veículos à CONTRATADA com os respectivos tanques cheios; 

5.3. Providenciar a guarda de veículo em garagem ou estacionamentos apropriados; 

5.4. Quando ocorrer acidente o condutor do veículo deverá providenciar o Registro da Ocorrência Policial; 

5.5. Proceder vistorias inicial e final nos veículos locados, para recebimento e entrega nas mesmas 
condições; 

5.6. Não utilizar o veículo para transporte de passageiros ou de cargas acima dos limites de capacidades 
estabelecidos na legislação vigente ou pelos fabricantes dos veículos; 

5.7. Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os 
veículos quanto ao prazo e a quilometragem para efetuação das revisões. 
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5.8. A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer 
dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros. 

5.9. Ficará a critério da Câmara Municipal, exigir a troca de veículos que não atenderem aos padrões dos 
serviços contratados. 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso, injustificadamente, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

6.2 O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar 
de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
a Câmara Municipal de Simões Filho pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
Edital e das demais cominações legais. 

6.2.1. As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo: 

Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto e não 
manter a sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Simões Filho 
por até 90 (noventa) dias; 

Falhar ou fraudar na entrega ou execução do objeto licitado ficará impedido de licitar e contratar 
com a Câmara Municipal de Simões Filho por, no mínimo 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos; 

Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, será 
impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Simões Filho por, no mínimo 02 (dois) anos 
até 05 (cinco) anos. 

6.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no processo administrativo que tenha dado origem ao 
procedimento e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

6.4. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à Prefeitura Municipal de Simões Filho através de DAM — 
Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo 
a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a Lei no 6.830/80, com os encargos correspondentes. 

6.5 Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o fornecimento dos serviços se a 
irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para 
aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital. 
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6.6 A Contratada ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos II e IV do artigo 87, da Lei no 
8.666/93 e alterações posteriores, se evidenciada a prática dos ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo 
diploma legal. 

6.7. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente 
justificado e comprovado, a juízo da Administração. 

7. POR OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR OS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório (DPVAT) de todos os 
veículos; 

Apólice de Seguro de todos os veículos relacionados, com cobertura total para os passageiros, com 
vigência durante todo o prazo contratual; 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao domicílio 
ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria 
da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal no 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

8. As certidões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada 
NOTA FISCAL/FATURA emitida. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 006/2019 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem 
motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) 'ónibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	, estabelecida na, 	 no 	bairro 
	, CEP 	 cidade de 	 telefone , email 	, atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 006/2019, vem apresentar sua 
proposta de preços atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 
sua preparação. 

Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, 
taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida 
pelo contratante para execução completa do contrato. 

Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado. 

Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação. 

Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços ou 
fornecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas no ato 
convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as despesas com os 
profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, 
taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas 
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, 
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 
preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

	de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (cont.) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT VALOR 
UNIT/MES 

VALOR 
TOTAL P/ 

MES ANO  

VALOR 
TOTAL P / 

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem motorista, sem combustível, com 
seguro total, quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. Os 
veículos 	deverão 	possuir: 	05 	(cinco) 	portas, 	motor 	1.0 	flex, 	ar 
condicionado, 	direção elétrica 	ou 	hidráulica, 	vidros e travas elétricas, 
freios abs, airbag e rádio. Ano de fabricação/modelo: 2017 ou 
superior. 20 2.966,67 59.333,40 712.000,80 

Valor anual estimado para o item 01: R$ 712.000,80 (setecentos e doze mil e oitenta centavos) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 

KILOMETRA 
GEM 

ESTIMADA/ 
ANO 

VALOR P/ 
KM 

RODADO 

VALOR 
TOTAL 

02 

Locação de ônibus com motorista, com combustível, com seguro total, 
pelo período de 12 (doze) meses. Uso estimado de 3.000 (três mil) km 
anual. O ônibus deverá possuir: 44 (quarenta e quatro) poltronas, ar 
condicionado e wc.. Ano de fabricação/modelo: 2011 ou superior. 01 3.000 7,00 21.000,00 

Valor anual estimado para o item 02: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 

Valor global estimado (itens 01 + 02): R$ 733.000,80 (setecentos e trinta e três mil e oitenta centavos). 

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

NOTA 1 - Serão locados 20 (vinte) veículos sem motorista e sem combustível, conforme descrito acima e os valores 
ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: lubrificantes, equipamentos de 
segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, colisão e cobertura de terceiros e quaisquer outras despesas decorrentes da 
propriedade e uso do veículo. Os veículos serão para execução exclusiva dos serviços legislativos e de trabalhos 
Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho. 

NOTA 2 - Será locado 01 (um) ônibus com motorista e combustível, conforme descrito acima e os valores ofertados 
deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: combustíveis, lubrificantes, equipamentos de 
segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, seguro de danos a passageiros, danos a terceiros e quaisquer outras 
despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. A prestação do serviço se dará mediante a necessidade da 
Administração, com uso estimado em 3.000 (três mil) quilômetros anuais. É obrigado aos Motoristas estarem devidamente 
identificados e regularmente habilitados e preparados para o desenvolvimento das atividades. 

	de 	 de 2019. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL' 	  

CPF: 	  INSCRIÇÃO ESTADUAL' 	 INSCRIÇÃO MUNICIPAL* 	  

FUNÇÃO/CARGO 	 TELEFONE. 	  E-MAIL CORPORATIVO' 	  

BANCO/AGÊNCIA/CONTA CORRENTE (nomes e no)• 	  

Obs: Usar papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III 
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

No .../2019. 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com endereço na Praça da Bíblia, s/n — Centro — Simões 
Filho/Ba, inscrita no CNPJ no 13.612.270/0001-03, neste ato representado por 
seu Presidente, Orlando Carvalho de Souza, doravante, denominado, 
CONTRATANTE e a empresa 	 CNPJ no 	 situado a Rua 
	  neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/ 
Contrato Social, pelo Sr. 	  portador do documento de Identidade 
no 	  e CPF no 	  aqui denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente instrumento para prestação de serviços de locação 
de veículos e ônibus, autorizado pelo despacho constante do Processo 
Administrativo no 115/2019, Nota de Empenho no 	2019, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que regerá pelas Leis 8.666/93, de 
21.06.93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal no 1.078, de 
08/01/2007 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de 
direito privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas 
e condições seguintes: 

1.1. Constitui objeto do presente Contrato, a contratação de empresa para prestação de serviços de locação 
de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e 
dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. - O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do Pregão Presencial no 
006/2019 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição. 

GLAITSULA SEGUNDA w DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 
Projeto/Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.39.02 — Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica — Locação de veículos. 

ifIjaMSULA TERGI OES 

3.1. O valor global deste contrato é de R$ 	  
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3.2. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mensalmente, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada 
pelo contratado. 

3.3. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente com a 
Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços prestados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao 
domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal; 

Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela 
Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante; 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal no 
12.440 de 07 de julho de 2011. 

3.4. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou ordem de 
fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu domicílio bancário (número do 
banco, nome, número da agência e da conta corrente). 

3.5. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a Câmara Municipal 
de Simões Filho e assiná-la. 

3.6. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo máximo 
de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os 
esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 

3.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será 
atualizado com: 

multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura; 

juros de 1% ao mês e 

atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI. 

3.8 Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá .a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos incidentes 
sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. 
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UN,:= GLAUSULA QUARTA izJ 

4.1. O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será de 12 (doze) meses, com seu termo inicial no dia da 
sua assinatura e seu termo final em 	/ / 	, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 
57, inciso II, da Lei 8.666/93. 

OBRIGAÇOES 

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução 
dos serviços objeto deste contrato: 

5. 1 Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado. 

5. 2 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
devido cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

5. 3 A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela a manutenção dos veículos/ônibus, inclusive 
com substituição de peças e as despesas de avaria e sinistro. 

5. 4 Para a execução dos serviços, a CONTRATADA entregará os veículos na Câmara Municipal de Simões 
Filho, na Praça da Bíblia, S/N, Centro, Simões Filho/BA, ou em outro local predeterminado pela Câmara nos 
horários e dias solicitados. Os veículos poderão ser próprios da locadora com o ano de fabricação/modelo 
especificado e em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas 
emanadas do Poder Público. 

5. 5 Zelar pela limpeza e higiene dos ônibus utilizados na execução dos serviços. 

5. 6 Apresentar suporte para entrega e recebimento dos veículos demandados pela Câmara em qualquer dia 
da semana inclusive sábados, domingos e feriados. 

5. 7 A quilometragem diária será livre. 

5. 8 A locadora deverá possuir programa de manutenção preventiva e corretiva do veículo em serviço, 
conforme especificação do fabricante com substituição do veículo (se não houver conserto) no menor prazo, 
por igual ou similar, em casos de avaria ou manutenção, respeitando-se o limite de até 02 (duas) horas. 

5. 9 Seguro Total Sem Franquia — Proteção em caso de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou 
perda total do veículo e contra danos pessoais a terceiros, conforme valores definidos na proposta de preços. 

5. 10 Sempre que for necessário, a locadora deverá executar a substituição e/ou socorro dos veículos no 
menor prazo de tempo, sendo as despesas por conta da locadora. 

5. 11 Os veículos serão entregues no local determinado, com tanque cheio de combustível, com os 
lubrificantes trocados, considerando-se rodagem mínima de 3.000 km (três mil quilômetros). 
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5. 12 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributos e/ou outras despesas que acompanham a proposta de preços, serão de inteira 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

5. 13 Os veículos deverão apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, se for o caso. 

5. 14 Os veículos deverão ser entregues para locação limpos, lavados, com todos os equipamentos de 
segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio) exigidos pelos órgãos competentes e serão devolvidos nas 
mesmas condições findo o prazo da locação, excetuando-se a obrigação de lavá-los. 

5. 15 Todos os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados, inclusive estepe, e estar em 
cOndições seguras e perfeitas de suportar rodagem continua de no mínimo 5.000 km (cinco mil quilômetros). 

5. 16 A CONTRATADA deverá substituir o motorista do ônibus quando houver solicitação motivada da 
CONTRATANTE. 

5. 17 A CONTRATADA deverá orientar os condutores, a não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos 
intervalos de jornadas, ou antes de assumir a direção do ônibus. 

5. 18 A CONTRATADA deverá atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento de seus 
empregados no trato com o público, por ocasião dos serviços prestados, quando da utilização do ônibus. 

5. 19 A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados dentro das técnicas adequadas às Leis 
vigentes. 

5. 20 A CONTRATADA deverá atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu 
pessoal, seguro contra acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência 
Social, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou 
municipal, vigentes. 

5. 21 A CONTRATADA deverá efetuar a comprovação e manutenção de situação regular referente ao 
emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) de todos os veículos/ônibus. 

5. 22 A CONTRATADA deverá realizar manutenção completa dos veículos/ônibus, em qualquer situação, sem 
direito a qualquer tipo de ressarcimento por parte da Câmara. 

5. 23 A CONTRATADA deverá comunicar oficial e antecipadamente com prazo mínimo de 3 dias úteis a 
substituição dos veículos/ônibus, quando for o caso. 

5. 24 A CONTRATADA deverá providenciar veículo reserva, nas mesmas características e nas mesmas 
condições, para cada veículo/ônibus que por qualquer motivo necessite de manutenção ou substituição. 

5. 25 Nos casos de falha mecânica, eventos fortuitos, manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA 
fica obrigada a substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo/ônibus nas mesmas características 
e condições contratada. 
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5. 26 É permitida a CONTRATADA na execução do contrato a subcontratação de parte do serviço do item I, 
sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, ate o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração Publica, nos termos do art 72 da Lei 8.666/93, sendo estabelecido o limite de 30% (trinta por 
cento). 

5. 27 O veículo do item II, obrigatoriamente, será de propriedade da CONTRATADA. 

5. 28 A Contratada deverá, obrigatoriamente, indicar um preposto o qual terá amplos poderes para 
responder pelos serviços a serem contratados. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da CONTRATADA 
que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou 
decisões da contratada e/ou contratante. 

5.29. Os veículos ficarão a disposição dos Vereadores e da Administração da Câmara, ou formalmente 
autorizados por ela para tal, conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente publicado pela Câmara 
Municipal. 

5.30. O veículo mencionado no item II deverá ser conduzido por motorista profissional, devidamente 
habilitados e qualificado para exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 9.503/97 (Código 
de Trânsito Brasileiro) e da Resolução No 168, de 14/12/2004 — CONTRAN. 

5.31. Toda a responsabilidade por danos, furtos e roubos que ocorrerem ao veículo em locação será de 
inteira e única responsabilidade da locadora, salvo os casos em que a CONTRATANTE tenha concorrido para 
tal, através de dolo ou culpa, o que somente será apurado em processo administrativo interno. 

5.32. Caso o veículo apresente defeitos durante o período da locação, a locadora deverá providenciar, após 
o recebimento da comunicação, no menor tempo possível, a sua reparação ou, no caso de elevado tempo de 
conserto, a sua substituição por outro veículo do mesmo tipo, o qual deverá ser entregue no local acertado 
com o solicitante. 

5.33. Também os veículos que porventura se envolvam em acidentes deverão ser reparados ou substituídos, 
no menor tempo possível, no local de ocorrência do sinistro. 

5.34. A entrega dos veículos em substituição aos,  avariados/sinistrados é de inteira responsabilidade da 
locadora. 

5.35. As multas porventura imputadas aos veículos em locação, em função de infrações às legislações de 
trânsito, serão ressarcidas conforme regulamentado em Ato Normativo devidamente publicado pela Câmara 
Municipal. 

5.36. A CONTRATADA deverá responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem 
a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

5.37. Os veículos deverão estar protegidos com seguro, com cobertura total para os casos de furto, roubo, 
incêndio ou colisão, sem a participação da Contratante, incluindo os aparelhos de som e vidros. 
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5.38. A cobertura deverá assegurar o conserto de danos materiais dos veículos alugados no mínimo de seu 
valor de mercado e, ainda, danos materiais causados a terceiros. 

5.39. A CONTRATADA deverá 'relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade 
observada na execução dos serviços. 

5.40. A CONTRATADA não poderá utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a 
exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas. 

5.41. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Administração da Câmara, cumprindo as exigências 
da mesma. 

5.42. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 
Lei Federal 8.666/93. 

LAUSU '......L1152:J=BRIGN:t5.219S2WIWIE~MeneeeleW 

6.1 Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da execução dos serviços 
descritos no anexo único deste contrato. 

6.2 Efetuar o pagamento ajustado. 

6.3 Dar à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. 

6.4 Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

6.5 Informar oficialmente qualquer modificação na execução dos serviços com antecedência mínima de 24 
horas. 

6.6 Manter os veículos utilizados abastecidos com combustíveis. 

6.7 Receber e devolver os veículos à CONTRATADA com os respectivos tanques cheios. 

6.8 Providenciar a guarda de veículo em garagem ou estacionamentos apropriados. 

6.9 Quando ocorrer acidente o condutor do veículo deverá providenciar o Registro da Ocorrência Policial. 

6.10 Proceder vistorias inicial e final nos veículos locados, para recebimento e entrega nas mesmas 
condições. 

6.11 Não utilizar o veículo para transporte de passageiros ou de cargas acima dos limites de capacidades 
estabelecidos na legislação vigente ou pelos fabricantes dos veículos. 

6.12 Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os 
veículos quanto ao prazo e a quilometragem para efetuação das revisões. 
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6.13 A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de qualquer natureza, 
proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer 
dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros. 

6.14 Ficará a critério da Câmara Municipal, exigir a troca de veículos que não atenderem aos padrões dos 
serviços contratados. 

10w GukOsuirATSETimA cReM 

7.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o 
contratado às sanções previstas nas Leis 8.666/93, de 21.06.93; 10.520, de 17.07.2002 e legislação 
pertinente, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

7.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo com a 
gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. advertência. 

Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 
representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

7.2.2. multa (s). 

Multa de 0,2 % (dois décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das demais 
penalidades; 

Multa de 0,4% (quatro décimos por cento), por dia de atraso, no descumprimento das obrigações 
assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada ao percentual de 10% (dez 
por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso de inexecução 
total. 

7.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme artigo 87, inciso III, da Lei n.o 8.666/93. 

7.3. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com atraso, ou 
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

7.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 
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LVIII — CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa Sr. 
Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matricula no 98011033 ao qual competirá velar pela perfeita 
execução do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I e II do Edital, na proposta da 
CONTRATADA e neste instrumento, 

§10  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente 
fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as 
falhas apontadas. 

§20  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas 
imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

§30  A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o 
mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

§4° Compete ao Gestor/Fiscal do Contrato: 

a) Notificar o CONTRATADO de qualquer irregularidade ocorrida na execução dos serviços; 

8.2. a CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar inspeção de qualquer veiculo locado, sempre que achar 
conveniente, ou houver reclamação devidamente fundamentada por quem de direito, sobre as condições de 
tráfego do veículo. 

¡IX — CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO 

9.1 Os preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso II, 
do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada ao 
Presidente da Câmara Municipal, desde que acompanhada da documentação que comprove a efetiva 
procedência do pedido. 

9.2 Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução por mais 12 (doze) meses, de acordo com o Inciso 
II do Art. 57 da Lei 8.666/93, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da 
entrega da Proposta de Preços, pela variação do índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua falta, 
índice legalmente previsto à época. 

11X — CLAUSULA NONA — DA RESCISAO 

 

3 

  

9.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais 
e as previstas na lei no 8.666/93. 

§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei 8.666/93. 
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§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao 
contratado direito a qualquer indenização. 

,ONDIÇOES 

10.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de solicitar inspeção de qualquer veículo locado, sempre que 
achar conveniente, ou houver reclamação devidamente fundamentada por quem de direito, sobre as 
condições de tráfego do veículo. 

10.2. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, 
dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma circunstância, alegar o 
desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela correta execução dos serviços. 

10.3. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, 
podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

10.4. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma prevista no art. 65, inciso II da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.5. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes. 

Kft3 = GLÁUSU LA, D ÉGI M A 

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de teor e 
forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Simões Filho, 	de 	 de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

- Contratada 

Testemunhas: 

la 
C.P.F: 

2a 
C.P.F: 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 	/2019. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 
VALOR 

UNIT/MES  

VALOR 
TOTAL P/ 

MES 

VALOR 
TOTAL P / 

ANO 

01 

Locação de veículos do tipo passeio sem motorista, sem 
combustível, com seguro total, quilometragem livre, pelo 
período de 12 (doze) meses. Os veículos deverão possuir: 
05 (cinco) portas, motor 1.0 flex, ar condicionado, direção 
elétrica ou hidráulica, vidros e travas elétricas, freios abs, 
airbag e rádio. Ano de fabricação/modelo: 2017 ou 
superior. 20 

Valor anual para o item 01: R$ 	 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT 

KILOMETRA 
GEM 

ESTIMADA/ 
ANO 

VALOR P/ 
KM 

RODADO 

VALOR  TOTAL 

02 

Locação de ônibus com motorista, com combustível, com 
seguro total, 	pelo período de 	12 (doze) meses. 	Uso 
estimado de 3.000 (três mil) km anual. O ônibus deverá 
possuir: 	44 	(quarenta 	e 	quatro) 	poltronas, 	ar 
condicionado e wc. Ano de fabricação/modelo: 2011 
ou superior. 01 3.000 

Valor anual para o item 02: R$ 	 ( 	)  

Valor global (itens 01 + 02): R$ 	 ( 	 ). 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

NOTA 1 - Serão locados 20 (vinte) veículos sem motorista e sem combustível, conforme descrito acima e os 
valores ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: lubrificantes, 
equipamentos de segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, colisão e cobertura de terceiros e quaisquer 
outras despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. Os veículos serão para execução exclusiva dos 
serviços legislativos e de trabalhos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho. 

NOTA 2 - Será locado 01 (um) ônibus com motorista e combustível, conforme descrito acima e os valores 
ofertados deverão estar inclusos todas as despesas para execução dos serviços, como: combustíveis, lubrificantes, 
equipamentos de segurança, seguro total incluindo roubo, incêndio, seguro de danos a passageiros, danos a 
terceiros e quaisquer outras despesas decorrentes da propriedade e uso do veículo. A prestação do serviço se 
dará mediante a necessidade da Administração, com uso estimado em 3.000 (três mil) quilômetros anual. É 
obrigado aos Motoristas estarem devidamente identificados e regularmente habilitados e preparados para o 
desenvolvimento das atividades. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IV 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa 	 , inscrita no CNP.) sob n.o 	  estabelecida na 	  no 
	 , bairro 	  CEP 	 , cidade de 	  atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 vem através do 
presente, credenciar o (a) Sr.(a) 	 , portador(a) da Cédula de Identidade n. 	  
e CPF n° 	 , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, conferindo-lhe os poderes abaixo: 

"Pronunciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, 
interpor recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais 
condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame." 

	de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL N°006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	 , estabelecida na 	 , no 
	 , bairro 	 , CEP 	 , cidade de 	  atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 declara, sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação, conforme 
exigência do inciso VII do art. 40  da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

	de 	de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	 , estabelecida na 
	 , no 	 , bairro 	 , CEP 
	 , cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatário PREGA° PRESENCIAL No 006/2019, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao 
quanto previsto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do 
art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos. 

(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

	de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 , inscrita no CNP.) sob n.° 	  estabelecida na 	 , no 
	 , bairro 	  CEP 	  cidade de 	 , atendendo à 
convocação veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, declara para os devidos 
fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões Filho, 
que não possuímos servidor público em nosso quadro, conforme determina o art. 90, inciso III, da Lei 
8.666/93. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

(Nome empresarial da licitante) 	 , por meio do seu responsável legal e Contador ou 
Técnico Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no Ultimo 
incisos I e II, art. 3°, da Lei Complementar n° 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão 
da mesma Lei. 

Pequeno Porte; 

exercício, não excedeu o limite fixado nos 

relacionadas no art. 30, § 40, incisos I a X, 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

de 

 

de 2019. 

     

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
No DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial no 006/2019 

Prezados Senhores: 

A empresa 	 , inscrita no CNP) sob n.o 	 , estabelecida na 
	 , no 	 , bairro 	 , CEP 
	 , cidade de 	 , atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 006/2019, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a 
prestação dos serviços objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública a nível Federal, 

Estadual e Municipal; 
Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação 

do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2019. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ZC 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social: fosi-  - 	 çe-pWíÇOJ.................. 
Nome de Fantasia.  Clj-r- 

CNP.]  

Endereço/12- f-~..4)  Cç  (e)11-"--Ce;)  .1  PÁ2-  ).1.  çr-AL(2. ,Id• 5.M.C.drAljaT~ 1 eJa'o rt'''Í- 

Cidade.  	 .0-\ 	Estado f5Â-r 	Tel. 	7,2Q2-çi '-' --C,'Ço 	~CtAL&4)  

E-mail:. e.-~ 120- 0,515C-g_JI Ç , 	5-1 • ea._ 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019, que tem como objeto a ceintrata0o de 
empresa para prestação de serviços de locação de veiculo-s tipo passeio, sem motorista e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atiVidades 
institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 
Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser julgado pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara MuniCipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatória da licitação acima identificada. 

Visando à comunitação futura e direta, entre a Câmara M. •de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de' edital e remetê-lo 
ao Setor de Licitações, através do e-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br.  

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
http://ba.00rtaldatransparencia.com.bricamarasirnoesfilho/.  

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com ó iicitante, por meio de fax ou e-mall de eventuais 
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumeritO 'convocatório no decorrer do 
processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Local: Ca-202.Kri,f3x 	e5A-   	 de 	 2019. 

Nome do Contato por extenso 	  

CÂMARA MUNICIP 
Elder e Paula 

/ COPE. 

Jus,* 

02635 621 2-2  

\ 03.560.78910001 
osT ORGANIZÁÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS EIRELI 
RUA FREDERICO SIMÕES, N°153. SALA 1013 

EDF. ORLANDO GOMES. CAMINHO DAS ARVORES 
CEP:41.820.174  

SA124A0OR • BA 

MEUGRO 

Página 1 de 40 

.64* 

DA 

4c: 

. 

COPAL 

C  111:,  * 	AE  DA  MN  

**1.. 
*: 

' 	 RFA 

P  SA. gRci  

nçalvas SiluA 
tsgoenu 

R. G. No 

Assinatura: 
Josane Pereira 

v5 



CÂMARA MUNICIP 
Elder 

Membro 
o de Paula 
COPEL 

Juscir 	,aIves $oltin 
Pre 	- 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câma'rá íVlunicipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

Enviado em: 	 terça-feira, 16 de julho de 2019 10:32 
Para: 	 Idealcar@uol.com.br 	 spAL D 
Assunto: 	 Edital Locação de Veículos 
Anexos: 	 5 - EDITAL PUBLICADO NO DIARIO.pdf 	 a 

,C-' 	 rA 
,. 	 cn 

Bom dia. 

Segue em anexo o Edital conforme solicitado. 

Favor confirmar recebimento 

Atenciosamente, 

Gabriel Silva Barbosa Araujo 
Setor de Licitações e Compras 
Câmara Municipal de Simões Filho 

Prioridade: 	 Alta 	 -ra 

(agift. 
4 

Josane Pereira Santos 
MEMBRO DA COPãL 



CÂMARA MUNICI 
Elder Ce.  

embro 

E SIMÔE 
aula 

COPEL 

II 

4  Josa lt P PereiraltlSantos 
MEMBRO DA COPill 

Página 1 de 40 

JusrffçaIves Silve 
P goeiru 

I; 	 ttl • ..ht 

,r• 

A 	t 	,..tt,tt ••• 
A-.1.1,,e.STRA,Atà 
•-fitrItAin I' DA 

LM.i— 

Quinta-leira, :11 de Jullw de 2019 1 Edlçao N" 1.020 1 Caderno 111 

ARIOt3 OFICIAL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

 

• 

 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO'.  
DIREI °RIA ADMINISTRATIVA 
suoR DE LICITAÇÕES E C0?-'111,N; 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Social:. Lk),Le20i  
Nome de Fantasia   /•M  Yt (AÀ  ã6--, -„Ç 	 C le-'14:5.,Cfra  

/or2.1- 

Cidade: 	 re,-0  	&%'_!Y-1?.£e;.":-do 	 /À  leI  r1-  	8 Z,  311  • ?-0 6 
j•lelled  • 1),4--1 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que tem como obieto a contratação de 

empresa para prestaçáo di",es-vi:,us de loç a 	 upf.) passeio, sem motonstz, e sern 

combustível para atendimento dos setotes aiministrativo,; e dos Vereadores em atividades 

institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Cãmara Municipal de 

Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser julgado pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. • 

Visando à comunicação futura e direta, entr.,  a Câmara M. de Simões Filho e sua emp.resa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lo 
ao Setor de licitações, atraves do e-mail: licitar aocamarasiinuesfithoM.gov.br. 

Toda dormação adicional deste certame seia divulgada conforme exigência em Lei, no site 
littp://ba.portaldatransparencia.comIsIcamare'ilmoesfilhni. 

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
rponsabilidade da comunicaçao direta com •) licitante, por meio de lax ou e-mail de eventuais 

esclarecimentos e retificações que pny,an-1 	 iii,;u1101,n1to cor*ocatórin no decorrei do 

processo do curtam. , 	cabendo posteric,roite ot migue: reclamação. 

Local: tri5 	bt 	 pde 	 2019. 

Non(e o Contato por extenso 

R. G. 
G  N°  

Assinatura: _ 

: 44.  •*:. 
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RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

ocs  
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Razão Social 	AGR*; cLQ 

Nome de Fantasia: 	  

•-
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CNP) No...Z2ee: 1 ‘ .1:(P-31W  Q.E;r4 - --CP 

'21   ' 12,S=: oce  cÇc‘ 
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que tem como objeto a contratação de 

empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motonsta e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 1 (um) ónibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 
Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, a ser Julgado pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório dalicitaçâo acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara lt de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remete-10 
ao Setor de Llcitaç5es, através do e-mail: korz~iman,simggs~sgpv.,br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
.• 	Élr2 	• 1 '.L! 	le e 

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
responsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mall de eventuais 
esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no instrumento Convocatório no decorrer do 
processo do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Endereço:9u: .044-'40  	k:if5 

Cidade. 	ti)~  .X. ‘-er\iveD  	Estado. 	 
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Locação de Veiculos Ltda 

Jusair irJçaIvS 
PregOelid 

CkgRA MUNIC1P 
Elder C 

embro 

DE SIMÕES a  
MEMBRO DA COPat. 
Sd II!  Pereira Santos 

COPEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 ldealcar [idealcar@uol.com.br] 
Enviado em: 	 segunda-feira, 22 de julho de 2019 11:01 
Para: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
Assunto: 	 Questionamento edital 006/2019 

Questionamos o item 7, 7.1, 7.1.1 - II 

Apresentar comprovação de regularidade da empresa junto à AGERBA e ANTT, no 
segmento de transportes de passageiros, com registro da placa do veículo tipo ônibus a 
ser disponibilizado. 

Questionamos a apresentação do registro do ônibus junto à nossa certidão da Agerba unia vez 
que podendo ser terceirizado esse tipo de veículo não necessário seria a apresentação dele, 
pois faz necessário no momento da apresentação do veículo junto à câmara quando veículo 
for solicitado para o serviço. 
Salientamos ainda que a terceirização do veículo só é vetada para veículos de pequeno porte 
conforme consta no termo de referência no item 3.26. 

Desde solicitamos a mudança desse item para retirada da obrigatoriedade da apresentação da 
placa registrada. 

arros 
Gerente 

+55. 36214'963' 

ss 71 99961-0283 
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Pregoeuu CÂMARA MUNICIP 

Eld 
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STADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 23 de julho de 2019. 

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO DO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL N.° 006/2019 (Locação de veículos e ônibus) 

A empresa IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, através do seu gerente 

Sr. Eric Barros, apresentou pedido de esclarecimentos acerca dos termos do Edital 

acima mencionado, o qual passamos a nos posicionar. 

DA ADMISIBILIDADE DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 

Nos termos do artigo 12 do anexo I do Decreto n° 3.555/2000 "até dois dias 

antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do pregão". 

Foi o presente pedido de esclarecimentos enviado por e-mail, em anexo, no dia 

22/07/2019, pelo requerente. No caso em destaque a realização da sessão está fixada 

para o dia 25/07/2019, às 09h3Omim. Portanto, tempestivo. Em analise ao pedido de 

esclarecimentos, passamos a informar: 

Questionamento n° 01 — "Questionamos o item 7, 7.1, 7.1.1 - II 

Apresentar comprovação de regularidade da empresa junto à AGERBA e ANTT, no 
segmento de transportes de passageiros, com registro da placa do veículo tipo ônibus a 
ser disponibilizado. 

Questionamos a apresentação do registro do ônibus junto à nossa certidão da Agerba uma vez 
que podendo ser terceirizado esse tipo de veículo não necessário seria a apresentação dele, pois 
faz necessário no momento da apresentação do veículo junto à câmara quando veículo for 
solicitado para o serviço. 
Salientamos ainda que a terceirização do veículo só é vetada para veículos de pequeno porte 
conforme consta no termo de referência no item 3.26. 

Desde solicitamos a mudança desse item para retirada da obrigatoriedade da apresentação da 
placa registrada." 

44J" 4441  
Josan,  -ereira Santos 

MEMBRO DA COMI 
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Josan.r areira Santos 
MEMBRO DA COPIEI. d iretiirriça ves Silva 

goeiro 

CÂMARA MUNICIP 
Elder C 

embro 
e Paula 

COPEL 

Resposta: 

STADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Quanto ao questionamento sobre a tercerização do "item 02 — Locação de ônibus, 
informamos que nesse Edital não está previsto a subcontratação, conforme estabelece 
o item 5.27 — MINUTA DO CONTRATO — ANEXO III, QUE ESTABELECE "O veiculo 
do item II, obrigatoriamente, será de propriedade da CONTRATADA." 

Apesar do item 3.26, do ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA do Edital, mencionar 
que "Os veículos do item I, obrigatoriamente, serão de propriedade da CONTRATADA." 
Informamos que essa redação não deverá prevalecer. Se não vejamos. No item 5.26 — 
MINUTA DO CONTRATO — ANEXO III, está transcrito: "É permitida a CONTRATADA na 
execução do contrato a subcontratação de parte do serviço do item I, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais, ate o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração Publica, nos termos do art 72 da Lei 8.666/93, sendo estabelecido o 
limite de 30% (trinta por cento)." Portanto, enfatizamos que essa última redação é que 
vamos manter para o referido Edital. Ou seja, os veículos descritos no item 01, poderão 
ser subcontratados até o limite de 30% (trinta por cento). 

Atenciosamente, 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
terça-feira, 23 de julho de 2019 10:28 
klealcar@uol.com.br  
RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS - IDEALCAR 
ESCLARECIMENTOS - IDEAL CAR - 1.jpg; ESCLARECIMENTOS - 
IDEAL CAR - 2.jpg 

BOM DIA SR. ERIC BARROS 
Gerente (IDEALCAR) 

SEGUE ANEXO, OS ESCLARECIMENTOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 (LOCAÇÃO 
DE VEICULOS E ÔNIBUS). ESPERAMOS TER RETIRADO AS DÚVIDAS EXISTENTES. 

ATENCIOSAMENTE, 

JUSAIR SILVA 
Pregoeiro — (71) 2108 7236 

no de Paula 
COPEL 

Juseir fl aIvas Silva 
Prugoenu 

CWARA MUNIC1PA 
Elder 

san fereira Santos 
MEMBRO DA COPM. 
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STADO DA BAHIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões FilhO, 23 de julho de 2019: 

RESPOSTA Ao ESCLARECIMENTO 'DO EDITAL REFERENTE AG PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 006/2019 (Locação de veículos e ônibus) 

A empresa IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, através do seu gerente 

Sr. Eric Barros, apresentou pedido de esclarecimentos acerca dos termos do Edital 

acima mencionado, o qual passamos a nos posicionar. 

DA ADMISIBILIDADE DE ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 

Nós termos do artigo 12 do anexo I do Decreto n°  3.555/2000 "até dois dias 

antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do pregão". 

Foi o presente"pedidO de esclarecimentos enviado por e-mail, em anexo, no dia 

22/07/2019, pelo-requerente. No caso em destaque a realização da sessão está fixada 

para o dia 25/07/2019, às 09h3Omim. Portanto, tempestivo. Em analise ao pedido de 

esclarecimentos, passamos a informar: 

Questionamento n° 01 — "Questionamos o item 7, 7.1, 7.1.1 - II 

Apresentar comprovação de regularidade da empresa junto à ACERBA e ANTT, no 
segmento de transportes de passageiros. com  registro da placa do veículo tipo ónibus a-
ser disponibilizado. 

Questionamos a apresentação do registro do ónibus junto à nossa certidão da Agerba urna 'vez 
que podendo ser terceirizado esse tipo de veiculo não necessário seria a apresentação dele, pois 
:faz necessário no momento da apresentação do veleulojunto à câmara quando . veículo for 
solicitado para o serviço. 
Salientamos ainda que a terceirização do veículo só é vetada para 'veículos de pequeno porte 
conforme consta no tertno de referência no item 3.26. 

Desde solicitamos a mudança desse itemipara retirada da obrigatoriedade da apresentação da 
placa registrada» 

Juseir çalves Silvn 
goen 4.) 

PereiraSantos 
MEMBRO DA COM. 

y,41'  *¥,.,• 1 AEADCENMISRO PT EASCAADE  MI 	DE 
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Resposta: 

Quanto ao qUestionamento sobre a tercerização do "item 02 — Locação de, ônibüs, 
informamos que nesse Edital não está previsto a subcontratação, conforme eàtabelece 
ditem 5.27 — MINUTA ;DO CONTRATO ANEXO III, QUE ESTABELECE "O veiculo 
do item II, obrigatoriamente, será de propriedade da CONTRATADA." 

Apesar do item 3.26, do ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA do Edital, mencionar 
que "Os veículos do item I, obrigatoriamente, serão de propriedade da CONTRATADA."' 
Informamos que essa redação não deverá prevalecer. Se não vejamos. No item 5.26 — 
MINUTA DO CONTRATO —ANEXO III, está transcrito: "É permitida a CONTRATADA na 
execução do contrato a subcontratação de parte do serviço do item I, sem prejuízo das 
responsabilidadeS Contratuais e legais, ate o limite admitido, em cada caso, pela 
AcirniniStraçãO Publica, nos termos do art 72 da Lei 8.666/93, Sendo estabelecido o 
limite de 30% (trinta por cento): Portanto; enfatizamos que essa última redação é que 
vamos Manter para o referido Edital. Ou seja, eis veiculõs descritos no item 01, poderão 
ser subcontratados até o limite de 30% (trinta por cento). 

Atenciosamente, 

d• -fP8vá'riça ves Silva 
goeiro 

Jusalr pjtveS Silvn 
Pr 00IN 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ATA 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, cujo 
objeto é a prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 01 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal 
de Simões Filho, conforme Processo Administrativo no 115/2019. Aos vinte e cinco dias do 
mês de julho de dois mil e dezenove, às 09h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Legislativo no 002/2019, para recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, 
conforme Edital do Pregão Presencial acima mencionado. O Sr. Pregoeiro deu início à 
sessão solicitando dos licitantes os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, A 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
Compareceram a esta sessão as seguintes empresas: E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES 
E SERVIÇOS/ME, representada pelo titular, o Sr. Evanildo de Andrade Pairn, PLATAFORMA 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, representada pela procuradora, a Sra. Rayane 
Santos Oliveira, J D M DA SILVA JUNIOR/ME, representada pelo titular, o Sr. José Dimas 
Moreira da Silva Júnior, PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA/ME, representada pelo 
procurador, o Sr. Aloísio Ferreira de Jesus, ALSM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Raulf Silva Batista, MEP SERVIÇOS APOIO 
ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EIRELI/EPP, representada pelo 
procurador, o Sr. Marcos Soledade de Medeiros, ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME, 
representada pelo titular, o Sr. Cláudio dos Reis Santana, BATE TRANSPORTES E EVENTOS 
LTDA/ME, representada pelo titular, o Sr. Nilton Marques de Messias, COOPERATIVA DE 
TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, representada pelo Sr. 
Sandoval dos Santos, ALY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA/ME, representada pelo titular, o 
Sr. Leonardo Barreto de Pinho, SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO 
LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Bernardino Cerqueira Júnior, CANAÃ 
CONSULTORIA LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Rogério Lima Silva, 
CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI/ME, representada pelo titular, o 
Sr. Nelruan Oliveira da Silva, ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP, representada pelo 
procurador, o Sr. Ricardo Carlos Pinho Mota, GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA/ME, representada pela procuradora, a Sra Luana France Araújo Bomfim, SERVTRANS 
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Renato 
Porto Barbosa, RENATO DE SENA ARAUJO EIRELI/ME, representada pelo titular, o Sr. 
Renato c 	 RA cena Araújo, CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/ME, re resentada pelo 
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titular, o Sr. Teobaldo Matos de Jesus, JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME, 
representada pelo titular, o Sr. José Célio Cerqueira Costa, ETHAN SOLUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Wyre Pires de Souza, 
NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO, representada pelo titular, o Sr. José Nikon 
Alves dos Santos, VALENTES TRANSPORTES EIRELI, representada pelo procurador, o Sr. 
Joseládio Oliveira de Lima e PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA 
EIRELI/EPP, representada pelo procurador, o Sr. Lucivaldo Almeida Paim. Recolhida a 
documentação para o credenciamento, o Sr. Pregoeiro informou que não será permitida a 
participação de licitantes retardatários, conforme item 4.8, do Edital. O credenciamento 
das licitantes foi analisado inicialmente pela Comissão de licitação e devido ao horário já 
avançado, o Sr. Pregoeiro suspendeu a sessão às 12:00 e comunicou a retomada dos 
trabalhos às 13:30 do mesmo dia. Retornando no horário predeterminado, as licitantes 
iniciaram a análise da documentação já referida. Após o término, o Sr. Pregoeiro 
franqueou a palavra e o representante da empresa SERVTRANS TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS LTDA/ME, questionou a documentação da empresa COOPERATIVA DE 
TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, solicitando ao Sr. 
Pregoeiro que analisasse quanto ao objetivo social da empresa para que seja verificado se 
o mesmo não está em desacordo com o Edital quanto à participação de cooperativas. 
Solicitou ainda que verificasse se o estatuto apresentado contempla poderes individuais de 
representatividade ao presidente dessa cooperativa e se no credenciamento consta a ata 
de posse devidamente registrada e no prazo de sua validade. O representante da empresa 
ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA/ME questionou a documentação da y 
empresa VALENTES TRANSPORTES EIRELI junto ao credenciamento as declarações t5 
item 4.5 do Edital e alíneas e se estão de acordo com o previsto no anexo VIII do referid 
Edital. O Sr. Pregoeiro informou aos licitantes presentes que os questionamentos ora 
apresentados serão objeto de análise posterior pela Comissão de licitação e o resultado 
será 	publicado 	no 	Diário 	Oficial 	da 	Câmara 	através 	do 	link: 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/. Informou ainda, que os 
envelopes no 01 (proposta de preço) e 02 (documentos de habilitação) das seguintes 
empresas, após serem rubricados nas abas dos seus lacres, ficarão retidos sob a guarda 
da Comissão de Licitação: E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS/ME; 
PLATAFORMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA; PEDRA DO SOL TRANSPORTES 
LTDA/ME; MEP SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 
EIRELI/EPP; ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME; COOPERATIVA DE TRABALHO 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS; ALY LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
LTDA/M41; SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA/ME; CANAA 
CON 	àRIA LTDA/ME; ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP; GOMES SERVIÇOS E 
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EMPREENDIMENTOS LTDA/ME; SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA/ME; 
RENATO DE SENA ARAUJO EIRELI/ME; CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/ME; 
JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME; ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA/ME; NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO; VALENTES TRANSPORTES 
EIRELI e PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI/EPP. Sendo assim, o 
Sr. Pregoeiro informou aos licitantes que nova data para reabertura dos trabalhos será 
informada a todos por meio do Diário Oficial da Câmara de Simões Filho, disponível no link 
já informado. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e as Licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados 
os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

Comissão: 

1. tisair onça 
1  

es Silva 
Pre oeiro 

Apoio 

Licitantes: 

1. E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS/ME 
CNP]: 12.239.019/0001-74 

1 	é 
1; • 

CNPJ: 12.068.945/0001-24 

Elder Ce 	 aula 
Apoio 

4' r, ,s7r0 
Josant Pereira Santos 

ASàQA ~IVA LTDA CÇR - 

r 3. 3 D M DA SILVA JUNIOR/ME 
CNPJ: 28.423.385/0001-19 

, 4. IEÁ DO SOLJ1ANSPORTES LTDA/ME 
CNRJ: 22.096.056/0001-24 
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5. ALSM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/ME 
CNP]: 10.229.606/0001-57 

6 MEP SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EIRELI/EPP 
CNP.): 07.086.711/0001-70 

7. ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME 
CNP.): 34.379.784/0001-22 

8. BAT. TRANSPORTES E EVENTOS LTDA ME 
CNPJ' . 7.757/O0' 00 

/9. COOPERATIVA 	BALHO DESENV VTMENTO AMBI AL SOCIAL E 
SERVIÇOS 
CNPJ: 22.307.578/0001-28 

i  10.ALY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA/ME 
CNPJ: 05.816.750/0001-50 

, 	, 	â U 
. 11.5-INAL~ÇÃDE EICULO E NSTRUÇÃO LTDA/ME 

  

9 005.697O001-11 

  

1 CAN057\JSULTORIA LT ?A/ME 
CNPJ: 24.448.130/0001-50 

13.CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI/M 
CNPJ:\ 33.377.019/0001-00 

, 14.0NIX EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 

111 k. 
â'k 

e Vi ,Í\;,\ 
ij hW 

à 	rft;eivi ,..11M1 
l',0°-  , 16.SERVTRANS T 	P .,, 	olp • ,,i4  DE PASSAGEIROS LTDA/ME 

CNR1O6.126.127/0001-3: 
c2 	 ‘0 

(15.Gc E SERVIÇOS E EM 
CNPJ: 22.838 

EENDIMENTOS LTDA/ME 



'22. VALE 
CNPJ: 

SPORTES EIRELI 
1/0001-45 

REENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI/EPP 
CNPJ: 07.265.62/0001-68 

.,23. PROSSEGUIR E 

x -N 90,  
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/17.RENATO DE SENA A 	IRELI/ME 
CNP.): 02.518.554/0001-00 

18.CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/ME 
CNP] 14.556.869/0001-21 

• • • 
OSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME 

CNPJ: 00.451.036/0001-91 

20.ETHAN 	CJÇ ES E EMPREENDIMENTOS LTDA/ME 
i/W- 

CNP]: 17.338.655/0001-77 

21.NTS CONSTR ÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
CNPJ: 04.402.Á11/0001-01 
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SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

A T A 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, cujo 
objeto é a prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em atividades 
institucionais e 01 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal 
de Simões Filho, conforme Processo Administrativo no 115/2019. Aos vinte e cinco dias do 
mês de julho de dois mil e dezenove, às 09h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto Legislativo no 002/2019, para recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, 
conforme Edital do Pregão Presencial acima mencionado. O Sr. Pregoeiro deu início à 
sessão solicitando dos licitantes os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, A 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
Compareceram a esta sessão as seguintes empresas: E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES 
E SERVIÇOS/ME, representada pelo titular, o Sr. Evanildo de Andrade Paim, PLATAFORMA 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, representada pela procuradora, a Sra. Rayane 
Santos Oliveira, 3 D M DA SILVA 3UNIOR/ME, representada pelo titular, o Sr. José Dimas 
Moreira da Silva Júnior, PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA/ME, representada pelo 
procurador, o Sr. Aloísio Ferreira de Jesus, ALSM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Raulf Silva Batista, MEP SERVIÇOS APOIO 
ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EIRELI/EPP, representada pelo 
procurador, o Sr. Marcos Soledade de Medeiros, ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME, 
representada pelo titular, o Sr. Cláudio dos Reis Santana, BATE TRANSPORTES E EVENTOS 
LTDA/ME, representada pelo titular, o Sr. Nilton Marques de Messias, COOPERATIVA DE 
TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, representada pelo Sr. 
Sandoval dos Santos, ALY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA/ME, representada pelo titular, o 
Sr. Leonardo Barreto de Pinho, SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO 
LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Bernardino Cerqueira Júnior, CANAÃ 
CONSULTORIA LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Rogério Lima Silva, 
CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI/ME, representada pelo titular, o 
Sr. Nelruan Oliveira da Silva, ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP, representada pelo 
procurador, o Sr. Ricardo Carlos Pinho Mota, GOMES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA/ME, representada pela procuradora, a Sra Luana France Araújo Bomfim, SERVTRANS 
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Renato 
Porto Barbosa, RENATO DE SENA ARAUJO EIRELI/ME, representada pelo titular, o Sr. 
Renato de Sena Araújo, CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/ME, re resentada pelo 

/ 
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titular, o Sr. Teobaldo Matos de Jesus, JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME, 
representada pelo titular, o Sr. José Célio Cerqueira Costa, ETHAN SOLUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA/ME, representada pelo procurador, o Sr. Wyre Pires de Souza, 
NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO, representada pelo titular, o Sr. José Nilton 
Alves dos Santos, VALENTES TRANSPORTES EIRELI, representada pelo procurador, o Sr. 
Joseládio Oliveira de Lima e PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA 
EIRELI/EPP, representada pelo procurador, o Sr, Lucivaldo Almeida Paim. Recolhida a 
documentação para o credenciamento, o Sr. Pregoeiro informou que não será permitida a 
participação de licitantes retardatários, conforme item 4.8, do Edital. O credéncianriento 
das licitantes foi analisado inicialmente pela Comissão de licitação e devido ao horário já 
avançado, o Sr. Pregoeiro suspendeu a sessão às 12:00 e comunicou a retomada dos 
trabalhos às 13:30 do mesmo dia, Retornando no horário predeterminado, as licitantes 
iniciaram a análise da documentação já referida, Após o término, o Sr. Pregoeiro 
franqueou a palavra e o representante da empresa SERVTRANS TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS LTDA/ME, questionou a documentação da empresa COOPERATIVA DE 
TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, solicitando ao Sr, 
Pregoeiro que analisasse_ quanto ao objetivo social da empresa para que seja verificado se 
o mesmo não está em desacordo com o Edital quanto à participação de cooperativas. 
Solicitou ainda que verificasse se o estatuto apresentado contempla poderes individuais de 
representatividade ao presidente dessa cooperativa e se no credenciamento consta a ata 

'4\ 
de posse devidamente registrada e no prazo de sua validade. O representante da empresa 
ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA/ME questionou a documentação da 
empresa VALENTES TRANSPORTES EIRELI junto ao credenciamento as declarações , 
item 4,5 do Edital e alíneas e se estão de acordo com o previsto no anexo VIII do referid

5 

Edital. O Sr. Pregoeiro informou aos licitantes presentes que os questionamentos ora 
apresentados serão objeto de análise posterior pela Comissão de licitação e o resultado 
será publicado no Diário Oficial da Câmara através do link: 
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/. Informou ainda, que os 
envelopes no 01 (proposta de preço) e 02 (documentos de habilitação) das seguintes 
empresas, após serem rubricados nas abas dos seus lacres, ficarão retidos sob a guarda 
da Comissão de Licitação: E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS/ME; 
PLATAFORMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA; PEDRA DO SOL TRANSPORTES 
LTDA/ME; MEP SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 
EIRELI/EPP; ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME; COOPERATIVA DE TRABALHO 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS; ALY LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
LTDA/ME; SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA/ME; CANAA 
CONSULTORIA LTDA/ME; ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP; GOMES SERVIÇOS E 
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EMPREENDIMENTOS LTDA/ME; SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA/ME; 
RENATO DE SENA ARAUJO EIRELI/ME; CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/MÉ; 
JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME; ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA/ME; NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO; VALENTES TRANSPORTES 
EIRELI e PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI/EPP. Sendo assim, o 
Sr. Pregoeiro informou aos licitantes que nova data para reabertura dos trabalhos será 
informada a todos por melo do Diário Oficial da Câmara de Simões Filho, disponível no link 
já informado. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e as Licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados 
os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 

Comissão: 

 onça es Silva 
Pre oeiro 

ElderCe 	atila 
Apoio 

3osanb  Pereira Santos 

411 
• sir+Ph 

Apoio 

Licitantes: 

1. E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS/ME 
C PI 12.239.019/0001-74 

LTDA 
CNPJ: 12.068.945/0001-24 

3 D M DA SILVA JUNIOR/ME 
CNPJ: 28.423385/0001-19 

:SC 
PE 	O SOLJNSPÓRTES LTDA/ME 
CNP): 22.096.056/0001-24 
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MEMBRO DA COPEL 
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Jusair G çalves Silva 
Pr goeiro 
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Elder C I  

15,GOMES SERVIÇOS E EM kEENDIMENTOS LTDA/ME 
CNP): 22.838 	• e é. 
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CNP): 06.126.127/0001-3 
16.SERVTRANS T DE PASSAGEIROS LTDA/ME 
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ALSM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA/ME 
CNPJ: 10.229.606/0001-57 

MEP SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EIRELI/EPP 
CNP): 07.086.711/0001-70 

ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME 
CNP): 34.379.784/0001-22 

8. BAT TRANSPORTES E EVENTOS LTDA ME 
CNP): 	7.757/00QI--00 

9: COOPERATIVA 
	

BALHO DESENV 
$ÈkvIços 
CNP): 22.307.578/0001-28  

VIMENTO AMBIER AL SOCIAL E 

10.ALY LOCAÇÃO DE.VEÍCULOS LTDA/ME 
CNP.): 05.816.750/0001-50 

11.5INALbRIs LOCAÇAO DE VEICULO E G NSTRUÇAO LTDA/ME 
9 005.697 001,11 

1 CA ,A CONSULTORIA LT A/ME 
CNP.): 24.448,130/0001-50 

13.CONSTRUSILVA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI/M 
CNPJ: 33,377.019/0001-00 

14.0NIX 'EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP 
CNP.): 09.330.539/0001-83 
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17.RENATOIDE ENAW1iXI=EIRELI/ME 
CNP): 02,518.554/0001-00 

MARIO OFICIAL 
011101 )lINIflPALDt N11101'F 111110 

18.CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/ME 
CNP) i4.556,69/0001-2i 

OSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME 
CNP.): 00.451.036/0001-91 

á 
20.ETHAN 5JIUÇ ES E EMPRE - DIMENTOS LTDA/ME 

CNP): 17.338.655/0001-77 

21.NTS CONSTR ÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
CNP): 04.402. 11/0001-01 

- 
22.VALEN 

CNP.): 
SPORTES EIRELI 
1/000f-45 

23.PROSSEGUIR E ?REENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI/EPP 
CNP]: 07,265.62B/0001-68 

Jusair Gon 	es.Sliva 
Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIN 
Eider C ' 
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J S FILHO 
Josane Pereira Santos de Pauta 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 T 	4144 	• 

<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 
sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:59 	 '5,1 /4  4 
'pam.255@hotmail.com' 
ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3.jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 
Pag 5jpeg 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

O 

À 

EMPRESA: E DE ANDRADE PAIM TRANSPORTES E SERVIÇOS 
AU.: SR. EVANILDO PAIM 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

Jus* G fiji silves Silva 
P Toeiro 

1 

Jásanv- Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. 
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Josane Pereira Santos 
MEMBRO DA COPRL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

De:
Veztá‘ç,, 

Licitação - Cârnara IVIuhicipal de Simões Filho 
 

<licitacao@camarasimoesfilho.ba.goV.br> 	 445 Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 10:57 
Para: 	 _.: 'moacir.plataforma@gmail.com' 
Assunto: 	 ••k• ATA DO PREGÃO N° 006/2019 	 o 

O Anexos: 	 ATA - Pag 5jpeg; ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2.jpeg; ATA - Pag jpeg; ATA - 
Pag 4jpeg 

À 

EMPRESA: PLATAFORMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 
AU.: SR -g. RAYANE OLIVEIRA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Ne 006/2019 
7----(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

3. 
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De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 (...v 
<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 	 ,Z  

Para: 	 'veramariaVieira@hotmail.com' 	 ,,' i<4,002  k  - 
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:01 

Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019  
,.) 

Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 
Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: PEDRA DO SOL TRANSPORTES LTDA/ME 
AU.: SR. ALOÍSIO FERREIRA 

BOM DIA, 

RARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.° 006/2019 
IOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

1 

it0 
Josanr Pereira Santos 

MEMBRO DA COPIL Jusair Go alvos Silve 
Preo&tO 



De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 
sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:06 
'meptransportes2011@hotmail.com' 
ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; 
Pag 5jpeg 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

ATA - Pag 4jpeg; ATA 

À 
EMPRESA: MEP SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI/EPP 
AU.: SR. MARCOS MEDEIROS 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
'LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

Jusair G eives Silva 
Pre oeiro 

CÂMARA MUNICIP 1 	FILHO 
Odor 	o de Paula 

COPEL 
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Josan4  Pereira Santos 
MEMBRO DA CO L, 

1 



Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

i 
De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> i 
ne Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:08 	 d. 

Para: e-e....,, 'empresaorbral@hotmail.com' 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 	 s"O 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3.jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: ORBRAL CONSTRUÇÃO EIRELI/ME 
AU.: SR. CLÁUDIO SANTANA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 
sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:10 
'copelsaj@hotmail.com' 
ATA DO PREGÃO N 006/2019 
ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 
Pag 5jpeg 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

À 
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS 
AU.: SR. SANDOVAL DOS SANTOS 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

"mak Kçalves Silva 
P goeiro 

CÂMARA MUNICIPAL E SIMÕES FILHO 
Elder Celesti 
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4  Josan Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 .i,, 	/1  <licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 	 <1 	 „ 

Enviado em: W, 	A40? 
sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:12 	 ,d„ ,,, 	..•1 

Para: 	 'alytransportes@yahoo.com' 
 

"O 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 	 01'''',..„3„. 

Anexos: 	 ATA - Pag 5jpeg; ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA - 
Pag 4jpeg 

À 
EMPRESA: ALY LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA/ME 
AU.: SR. LEONARDO PINHO 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

111 	1°04 
Josa 1Pereira Santos 

1 

MEMBRO DA CO L 

1 
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MEMBRO DA COPRI. 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 ..,' 
* 

<Iicitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br>:  
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:15 	 c4 

,S 44002? 
Para: 	 'cristaltransporte19@outlook.com'  

Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
 

O 	 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA/ME 
AU.: SR. BERNARDINO JÚNIOR 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2 006/2019 
(.LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

,1 1  



Josan Pereira Santos 
MEMBRO DA COMI Jusalr 4;lçaives Silva 

goeiro 

1 

CÂMARA MUNICIPAL 
ElderCe Paula 

OPEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 , -41,)  \-':' 
<licitacao@cannarasimoesfilho.ba.gov.br> 

2/ l 2  Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:18 	 4W, 
i'f'.

'rz- 
 

Para: 	 'contatobarreto@hotmail.com' 	 .0 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA -, Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5.jpeg 

À 
EMPRESA: ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA/EPP 
AU.: SR. RICARDO MOTA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
'LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 



Sealf çalve* Silve 
goet ro 

&inane Pereira Santos 
MEMBRO DA Cala 

1 

CÂMARA MOICIPAi DE 
&ler Ceie e Paula 

PEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho  
! 	 Va 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 A ç 3 	“.r' 
<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 	f 

Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:22 ') 0P' 4 	
._.. 

Para: 	 'contato@gtransportadora.com' 
0.> Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 

Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2.jpeg; ATA - :Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 
Pag Sjpeg 

À 
EMPRESA: GOMES E EMPREENDIMENTOS LTDA/ME 
AU.: SR. LUANA BOMFIM 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
- (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 



CÂMARA MUNICIPAL E SIM6ES,FILKO 
Elder Celesti" 	Paula 

embro / OPEL 

ros?/M- Dé- 
Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@caniaraSimdèSfilho.ba.gov.br> 

Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:33 
Para: 	 'ms@mstranstur.com' 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA/ME 
AU.: SR. RENATO BARBOSA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DAATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

Anu& G sive' Silve 
Pr (miro 

1 

Jose Pereira Santos 
4i9.4." saiu 

MEMBRO DA CO És. 



Mki:4  I& G çalves Silva 
P goeiro 

CÂMARA MUNICIP 
Elder 	o de Paula 

COPEL 

AA 
/ 4. 	• - 

Josan Pereira Santos 
RAEMBRO DA com 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 

Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:26 
Para: 	 'sercom.serrinha@gmail.com' 	 s_ 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 06/2019  

Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 
Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: RENATO DE SENA ARAÚJO EIRELI/ME 
AU.: SR. RENATO ARAÚJO 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

1 



1116,,,F4, 

Jos e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPa Mak G %yes Silva 

oeiro 

CÂMARA MUNICIPAL rSIMÔES.FILHO 
Elder Celesti 

COPEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@carriaeasim6esfilho.ba.gov.br> 

Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:31 
Para: 	 'chiba.transportes@hotmail.com' 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3.jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA/ME 
AU.: SR. TEO BALDO MATOS 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 



AO ;. 
CÂMARA MUNICIP' 	IMUES FILHO 

Elder Celest o de Patita_.N, 
embrõ redijEl 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br> 
sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:37 
'cerqueiramatconst.1@gmail.com' 
ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; 
Pag 5jpeg 

'ti AS1- 
5 4402/ I 

ATA - Pag 4jpeg; ATA 

À 
EMPRESA: JOSÉ CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI/ME 
ATT.: SR. JOSÉ COSTA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

Jusair cl ' çai Vett Silva 
P 
 i 

goeiro 

1 

4itf efik 

dosa Pereira Santos 
MEMBRO DA COM 



"emir G çalvee Silva 
P oeiro 

mf ni 
Josa Pereira Santos 

MEMBRO DA COMI. 
CÁSARA MUNIU 

Elder 
MÔES FILHO 

  

1 

Membr COPEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@caniarasimoesfilho.ba.gov.br> 

Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:39 
Para: 	 'Ethan_servicos@hotmail.com' 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA/ME 
AU.: SR. WYRE SOUZA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/20.19 
_ (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 



CÂMARA MUNICI 
Elder Cele 

E SIMÕES FILHO 
tino de Paula 

1 

Jose Pereira Santos 
MEMBRO DA CO L Jusalr G 	alvee Silva 

P oeiro 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@camarasinnoesfilho.ba.gov.br> 	 ret 

vt Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:41 	 1 A4/0 .' -fl Para: 	 'jvxalimentos@gmail.com' 
Assunto:  

ATA DO PREGÃO N° 006/2019  
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag jpeg; ATA - Pag 3.jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 
EMPRESA: NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
AU.: SR. JOSÉ NILTON ALVES 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

- oe-
sbp 

-"N 



embro COPEL 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
<licitacao@camarasimciesfilho.ba.gov.br> 

Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:44 
Para: 	 'grupobarretoadm@hotmail.com' 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3.jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5jpeg 

À 

EMPRESA: PROSSEGUIR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA EIRELI/EPP 
AU.: SR. LUCIVALDO PAIM 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Ng. 006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Cele 

E SIMÕES FILHO 

4(14 ff{>\ 

Josane Pereira Santos 
MEMBRO DA COM .Jusalr sfi lves silva 

goeiro 



CÂMARA MUNICIPAL E SIMOES FILHO 
Elder Celesti o de Paula 

Mem 

1 

alvos SlIvel 
goeiro 

cs? A L 
Licita áo - Câmara Munici al de Simões Filho 

1G De: 	 Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 	 T 	 (1 

<licitacao@carnarasimoesfilho.ba.gov.br> 
Enviado em: 	 sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:42 
Para: 	 'postoarena2017@gmail.com' 
Assunto: 	 ATA DO PREGÃO N° 006/2019 
Anexos: 	 ATA - Pag ljpeg; ATA - Pag 2jpeg; ATA - Pag 3jpeg; ATA - Pag 4jpeg; ATA - 

Pag 5.jpeg 

À 

EMPRESA: VALENTES TRANSPORTES EIRELI 
AU.: SR. JOSELÁDIO OLIVEIRA 

BOM DIA, 

PARA SEU CONHECIMENTO, SEGUE EM ANEXO, A CÓPIA DA ATA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019 
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÓNIBUS), REALIZADA NO DIA 25/07/2019. 

ATENCIOSAMENTE, 
JUSAIR SILVA 
PREGOEIRO 
(71) 2108-7236 

'1\7 

o 

Jose ce Pereira Santos 
MEMBRO DA COPRL 



CÂMARA NEP 
Elder Celesti 

Membr 
a 

SINS 

( 

CREDENCIAM ENTO 

! 	, 
e,  

Josan 	 • 
Pereira Santos 

ateNBRO DA COPEL 

Jusair G 	alves Silva 
Pr goeiro 



CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA LM 
TEOBALDO MATOS DE JESUS 

CPF: 002.117.425-38 

la321a 
CESCOLAR 

RANSPORTES E SERVIÇOS LTPA 
CNPJ: 14.556.869/0001-21 

• CÂMARA MUNICIPAL .sim0Es:Fjujo 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00/2019  

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de Vocação de veículos tipo pasdi-.6.7téra) 
motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em 
atividades institucionais é 1 (um) 'ónibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 
Simões Filho, Conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

CREDENCIAMENTO 

"?? 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder de Paula 

tPEL 

Araci-BA, 25 de JULHO de 2019 



Jetzir G 

CÂMARA MUNICIP 	IMISES FILHO 
Oder Ceiesti d 

Mem 	PEL 

AraCi-BA, 25 de JULHO de 2019 

4001110” 

CHIBA TRANSPORTE ' ERVIÇOS LTDA — ME • 
TEOBALDO MATOS DE JESUS 

. .CPF: 002.117.425-38 

Rua Antônio Fernandes. Tadeu, 125 ' 
Cidade Araci —BA cEp.:' 487607000 

E—mail: chiba.transportee@hotmai1,com—. 

Josa e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPSL 

„g1L 
TRANSPORTES E seRviços LTDA 

..,:cNpij;.:14...556.869/0001-21: 
:CÂMARA MUNICIPALDR SIMÔES FILHO - BA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passésib-Nern,  
motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em 

atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 

Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E•ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO 

  

  

Modalidade de LicitaçãO 

PREGÃO PRESENCIAL 
Número 
006/2019 

  

  

Declarámos sob as penas da lei, espeCialmente em face do 'quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93. e Lei 

á„ 10.520/02; o'pleno cOnhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das-sanções factíveis 

-de serem aplicadas. 



TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDIVAN 
CNPJ: 14.556.869/0001-21 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeid, 
A 4 u motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadoreg,-.  

atividades institucionais e 1 (um) ônibus com motorista e com combustível para .a Câmára Municipal de 
Simões Filho, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL 

Número 
006/2019. 

Declaram" sob pena de Lei, que a empresa CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, Inscrita • 

no CNPJ (MF) 14.556.869/0001-21, com sede à Rua Antônio Fernandes Tadeu, 125, Casa, Coqueiro, Cidade 

de Araci, Estado da Bahia, CEP 48.760-000, neste ato representada pelo empresário o Sr. TEOBALDO 

°MATOS DE JESUS portador da Carteira de Identidade n° 972771930 SSP BA e do CPF n° 002.117.425-38, 

* DECLARA, para fins legais: 

(x) MICROEMPRESA, conforme Inciso Ido artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/1 2/2006. 

) EMPRESA .DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar p° 123, de 

•• 14/1 2/2006. 

Declaia.ainda ,que, a empresa não se encontra alcançada por qualquer dá •hipóteses .desbritàs no 

39, da Lei Complementar n° 1.23, de.14/12/2006. 

çaívcr, Clive 
oeiro 

Araci-B , 25\de JULHO de 2019 

  Josan ereira Santos 
MEMBRO DA COPE. 

.011011to"--moem  	í  
CHIBA TRANSPORTES 	VIÇOS LTDA — ME 

TEOBALDO MATOS DE JESUS 
CPF: 002.117.425-38 

Rua Antônio Fernandes Tadeu, 125 
Cidade Araci —BA CEP: 48760-000 

E—mail: chiba.tranSportes@hotmail.com  

4'tN, 



In 
embro / 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/07/2019 às 10:11:12 (data e hora de Brasília). 

LHO 
de Paula 
OPEL 

Página: 1/ 
,r 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
14.556.869/0001-21 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/11/2011 

NOME EMPRESARIAL 
CHIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CHIBA TRANSPORTES 

PORTE 
ME 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
49.24-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 	, 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, 
mercearias e armazéns 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ANTONIO FERNANDES TADEU 

  

NÚMERO 
125 

COMPLEMENTO 
CASA 

CEP 
48.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
COQUEIRO 

  

MUNICIPIO 
ARACI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LDACONTABIL@HOTMAIL.COM  

  

 

TELEFONE 
(75) 3263-2584 / (75) 9169-7100 

   

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Me*** 

  

   

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/11/2011 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

Jose e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

..!ezeir G çalvr.r. Clive 
Pr oeiro 



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
52.12-5-00 - Carga e descarga 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, se 
operador 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
14.556.869/0001-21 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/11/2011 

NOME EMPRESARIAL 
CHIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

au a 
CÂMARA MUNICIP 

Elder Ceies _  
rol OPEL 

Josan ereira Santos 
MEMBRO DA COPEL, 

Jezeir G 
r 

çaivar.. Clive 
goeiro 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R ANTONIO FERNANDES TADEU 

  

NÚMERO 
125 

COMPLEMENTO 
CASA 

CEP 
48.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
COQUEIRO 

  

MUNICÍPIO 
ARACI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LDACONTABIL@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(75) 3263-2584 / (75) 9169-7100 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
****• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

   

  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/11/2011 

    

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

   

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

   

  

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/07/2019 às 10:11:12 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 
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mprobidade Administrativa e Inelegibili 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (04/06/2019 às 17:23) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Chieis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CPF n° 002.117.425-38. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br  
através do número de controle: 5CF6.0353.5C41.7827 

Josan ereira Santos 
MEMBRO DA COM 

Gerado em: 04/06/2019 as 17:23:47 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1 



CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Celesti 

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (04/06/2019 às 17:21) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 14.556.869/0001-21. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http:/Nuww.cnnus.br  através do número de controle: 5CF6.D2C8.69F4.8688 

Josanl• ateira Santos 
MEMBRO DA COM. 

 

rir G çalvaz ei;V! 
P goeiro 

Gerado em: 04/06/2019 as 17:21:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



Josari Perera Santos ' 

MEMBRO DA COPUL 

196290562 

111111EINENIE 
A AUTENTICICrADE-DESSE-DOCUME 
CONTROLE: 14784071582786 CPF 

página: 1/2 

VERIFICADAE-M-Mtp://reginluceb:tra.gbv:br/aatentivaratidatumentostacrtenticamo.uspx 
E: 552.207.625-91 NIRE: 29203732884 EMITIDA: 04/07/2019 PROTOCOLO: 196290562 

,T;  

MED 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

-SECRETARÍA.DE •D ESENVOLVIM E NTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedicão. . 	_ 
EMPRESA 

Nome-Empresarial 	-CHIBA TRANSPORTES.E-SERVIÇOS.LTDA 	 . 
Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29203732884 

CNPJ 

14.556.869/0001-21 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
01/11/2011 

Inicio da atividade 

27/01/2012 
Endereco: 
RUAANTONIO FERNANDES TADEU, 125 CASA, COQUEIRO, ARACI, BA- CEP: 48760000 

OBJETO SOCIAL 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 
-PASSAGEIROS—LOCAÇÃO-DE-AUTOMOVEIS-COMMOTORIST-A TRANSPORTE-ESCOLAR TRANSPORTE-RODWIIÁRIO-DE 
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CARGA E 
DESCARGA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE , SEM CONDUTOR ALUGUEL 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGU 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 
INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO 
ANDAIMES ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURAATIVIDADES DE LIMPEZAATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA DE RESÍDUOS 
PERI-GOSOS COMÉRCr0 AVARE30 DE'PEÇAS 'E ACESSORtOS -NOVOSPARAVEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA 
DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA PERFURAÇÕES E SONDAGENS LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS PREPARAÇÃO DE 
DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RESTAURANTES SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 
FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 

L 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 
R$900,000.00 
pVECENTOS MIL REAIS 

4 

Capital integralizado: 	 I' 
:,e•zeir t • nolv6s Cliva 

R$ 900,000.00 	 [ 	' goeiro 
NOVECENTOS MIL REAIS 

Microempresa 

CÂMARA MUNICIPAL 1 SM, 	: • ! 
Elder C 	e Paula 

mbro / OPEL 

xxxx). 

. QUADRO SOCIOS E ADMINIS 	DORE 
Nome1CPF -Participação•R$ 	• -Cond./Administrador Término do mandato 

TEOBALDO MATOS DE JESUS 
002.117.425-38 

700,000.00 SÓCIO /ADMINISTRADOR XXDOCO(XXX 

JOSIETE MATOS DE JESUS ) 
974.709.025-20 	Á „ , à, 

1_ 
200,000.00 SÓCIO /ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 



SALVADOR - BA, 4 de Julho de 2019 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

4,41 IN, 
—re Pereira Santos 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECR ETARIADE DESENVOLVI M ENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 
EMPRESA 

Nome-Empresa ria I 	CHIBA TRANS RORTES.E.SE RVIÇOS.LTDA 
Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29203732884 

CNPJ 

14.556.869/0001-21 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
01/11/2011 

Inicio da atividade 

27/01t2012 
Endereco: 
RUAANTONIO FERNANDES TADEU, 125 CASA, COQUEIRO, ARACI, BA - CEP: 48760000 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
27/07/2018 	 97778131 REGISTRO ATIVO Sem Status 

lto: 	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE 
'Evento: 	223 - BALANCO PUBLICADO 
I 	- 	 — '---:- - 	,"' 'FILIA-VAIS) NES-  TA—UNIDADE' DA FEDEAÇÃO-  OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

Observação 
I 

MEMBRO DA COM 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 14784071582786 CPF SOLICITANTE: 552.207.625-91 NIRE: 29203732884 EMITIDA: 04/07/2019 PROTOCOLO: 196290562 
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Req: 8 I 700000758244 
Req: 8] 700000758244 

Certifico o Registro sob o n° 9770112'.-m 25/e 42017 
Protocolo 173875327 de 18/09 'd 
Nome da empresa CHIBA T 	PO 	S E SERVIÇOS LTDA ME NIRE 29203732884 
Este documento pode ser -/cad. m http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 10610653584 ,,Á 
Esta cópia foi autentica 	almente e assinada em 27/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 DA SOCIEDADE CHIBA TRANSPORTES 
E SERVIÇOS LTDA ME 

 1.4.ks6.1r6 	
• 

piocroi-21. . • 	. 	. : . 	• . • :.  

1EOBALDO MATOS DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
16/05/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 092.117.425-38, CAR 	LEIRA DE 
IDENTMADE n° 972771930, órgão expedidor SSP -t BA, residente e domiciliado na 
RUA JOAQUIM FREIRE, 187, CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, 
BRASIL. 

JOSIETE MATOS DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/05/1973, 
SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF n° 974.709.025-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n° 4511558, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA JOAQUIM 
FREIRE, 187, CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

Sócios dá Sociedade Limitada de nome empresarial CHIBA TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203732884, com 
sede Rua Antonio Fernandes Tadeu, 125, Casa, Coqueiro Araci, BA, CEP 48.760-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/IvIF sob o 
14.556.869/0001-21, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a prese 
alteração contratual e consolidação contratual, nos termos (1 Lei ri° 10.406/ 20 

ecidas nas cláusulas seguintes: 
MOE 	 Josa 

aula OBJETO SOCIAL 	ME 
PEL 

44 4  

ere ia Santos 
RO DA COMI. 

CLÁUSUI A PR ARA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
COLETA DE RES O. NÃO-PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE 1ERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MERCADORIAS COMPREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - 
MIN11vIERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CARGA E 
DESCARGA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE 
MEIOS DE TRANSPOR 	 SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E 



ves Cliva 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 DA SOCIEDADE CHIBA TRANSPORTE 4 (3a,  
"ÇlR"VIÇW 

1.456.1439/01)01-Ut 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR ALUGUEL 
DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO 
ANDAIMES ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA ATIVIDADES DE 
LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
CONS IRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES OBRAS DE 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA PERFURAÇÕES E SONDAGENS LANCHONETES, CASAS DE 
CHÁ, DE SUCOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIS 	IRATIVO RESTi,  URANTES SERVIÇOS 
DE ORGANIZAÇÃO ra FEIRAS, CONGRESSOS, EXI'OS,  OE FESTAS. 

CAMARAMUNICI • 	 Joa r 	
att 	01 

' • P ira'Santos 
Elder Cel de Paula 	CNAE FISCAL MEM. RO  DA COPE. 

M bro pa 
4924-8/00 - tra sport escolar 
0161-0/99 - ativi 	de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
5212-5/00 - carga e descarga 
5611-2/01 - restaurantes e similares 
5611-2/03 - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 

Req: 81700000758244 

Certifico o Registro sob 
	

977001 em 25/09/2017 

k.kg,  
JUCEB 

Protocolo 173875327 . - 	7 
Nome da empresas 	/*NSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME NIRE 29203732884 
Este documento 	rificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 106106," 980 
Esta cópia foi au 

/.3
nticada digitalmente e assinada em 27/09/2017 

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



CÂMARA MUNICIP 
Elder Cele 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 DA SOC1EDADE CLIMA TRANSPORT „ F ,ERyIçt).S hTDA ME •• •• . • • • • 5 	& • 	 • 

dINN Jk g56WONA 1 VI 
• 	• 	5••• •• 	• 	• • 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
4120-4/00 - construção de edifícios 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
4312-6/00 - perfurações e sondagens 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 

oflutos alimentícios - supermercados 

)( 

DE SIM 

Jezeir G çalvzs Zilvg 
goeiro 

Reg.: 81700000758244 
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Certifico o Registro sob o 	 em 25/09/2017 
Protocolo 173875327d 	7 
Nome da empresa C 	NSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME NIRE 29203732884 
Este documento p 	erificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 1061065 	44980 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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47124/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a 
ser de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), em Moeda corrente nacional, 
representado por 900.000 (novecentos mil) quotas de capital, no valor nominal de 
1,00 (um real) cada unia, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste at 
pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de por este ato 
em moeda corrente do pais, este fica assim distribuído: 

1b0BALDO MATOS DE JESUS, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo 
um total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado. 

JOSIE fk MATOS DE JESUS, com 200.000 (duzentos mil) quotas, perfazendo um total 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá 
ISOLADAMENTE ao Sócio TEOBALDO MATOS DE JESUS com os podeées e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos cotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do OlItTO sócia 

Jezeir 	Oves Gilve 
P goeiro 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUARTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude 

CÂMARA MUNICIPAL D :DR ". • 
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MEM'. RO DA COM 
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Certifico o Registro b o n° 0-4129 em 25/09/2017 
Protocolo 17387 	7 d 	2017 
Nome da empr, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME NIRE 29203732884 
Este docum 	,r• • °ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 1(:). t • 35844980 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita 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 pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece ARACI. 

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos j 
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam 
cm vigor. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a 
seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO 

TEOBALDO MATOS DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
16/05/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 002.117.425-38, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 972771930 órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na 
RUA JOAQUIM FREIRE, 187, CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, 
BRASIL. 

JOSIETE MATOS DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/05/1973, 
SOL 'EIRA, EMPRESARIO, CPF n° 974.709.025-20, CAR 	LEIRA DE IDENTIDADE 
n° 4511558, órgão expedidor SSP - BA, residente e donficiliado na RUA JOAQUIM 
FREIRE, 187, CASA, COQUEIRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CHIBA TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamejlte 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE Tf 29203732884, com 
sede Rua Antonio Femandes Tadeu, 125, Casa, Coqueiro Araci, BA, CEP 48.760-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional dé Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
14.556.869/0001-21, resolvem de comum acordo consolidar o contrato social da 
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empresa acima, conforme as Cláusulas e condições seguintes, que mutuamente aceitam 
e outorgam: 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de 
"CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME". 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem a sua sede na Rua Antonio 
Fernandes Tadeu, 125, Casa, Coqueiro Araci, BA, CEP 48.760-000. 

CLAUSULA TERCEIRA. O objeto social é: 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 
PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA OBRAS DE FERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MERCADORIAS COMPREDOMINÃNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - 
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MAI 	ERTAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICTPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CARGA 
EDESCARGA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE 
MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUELDE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR ALUGUEL 
DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO IEMPORÁRIO, EXCETO 
ANDAIMES ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA ATIVIDADES DE 
LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO 
VAREJISTA DEMERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

ne Pereira Santos 
MEMBRO DA copa. 
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CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES OBRAS DE 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
POÇOS DE ÁGUA PERFURAÇÕES E SONDAGENS LANCHONETES, CASAS DE 
CHÁ, DE SUCOS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO RESTAURANTES SERVIÇOS 
DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. 

CNAE FISCAL 

4924-8/00 - transporte escolar 
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
5212-5/00 - carga e descarga 
5611-2/01 - restaurantes e similares 
5611-2/03 - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
8130-3/00 - atividades paisagísticas ' 
0 
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8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
4120-4/00 - construção de edifícios 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
4312-6/00 - perfurações e sondagens 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 
4711-3/02 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - supermercados 
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CLAUSULA QUARTA. O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais), em moeda corrente nacional, representado por 900.000 (novecentos mil) quotas 
de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e integralizadas 
em moeda corrente do Pais, assim subscritas: 

TEOBALDO MATOS DE JESUS, com 700.000 (setecentos mil) quotas, perfazendo 
total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) integralizado. 
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JOSMTE MATOS DE JESUS, com 200.000 (duzentos mil) quotas, perfazendo um total 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado. 

CLAUSULA QUINTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA SEXTA. As cotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser 
cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo 
em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las. 

CLAUSULA SÉTIMA. A sociedade iniciou suas ativida'des em 01 de 
novembro de 2011 data de seu registro da Junta Comercial do Estado e seu prazo é 
indeterminado. 

CLAUSULA OITAVA. A administração da Sociedade cabe ao sócio 
TEOBALDO MATOS DE JESUS, com os poderes e atribuições de administrador 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
outro sócio. 

CLAUSULA NONA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, 
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à 

elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA DÉCIMA. Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a titulo de pro labore, observada as disposições regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, 
a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data 
de resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

e Pereira 
solpiedaide se.resolva em relação a seus sócios. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A sociedade poderá a qualquer tempo, 
abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas 
da Lei, que não esta impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, 
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 por crime 
falimentar, de prevaricação, peita 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. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro desta Comarca de Araci, 
Estado da Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

E, por se acharem justos e perfeitamente contratados, assinam o presente 
instrumento de Consolidação Contratual em via única teor e forma única, para que surta 
os efeitos da Lei, após devidamente homologados e arquivados na MM Junta Comercial 
do Estado da Bahia. 

Josan:5' 'ereira Santos 
PAEMBR9 DA COM 

ARACI BAHIA, 25 de agosto de 2017. 
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Data da consulta: 13/07/2019 

Simples Nacional - Consulta Optantes' 

El Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 14.556.869/0001-21 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : CHIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 

E Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/11/2011 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

'eriodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

El Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

ITT 	ventos Futuros (SIMEI) 



Tipo de Estabelecimento: Matriz 

Órgão de Registro: 

UP: 

Data Registro: 

eir 

13/05/2019 15:10 - ELDER SANTOS CARVALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI 
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
SETOR DE TRIBUTOS 
Praça da Conceição , N° 04 - Centro 

,Araci - BA - CEP: 48760-000 
:Tel.: (75) 3266-2146 	CNPJ: 14.232.086/0001-92 

FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (FIC) 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Razão Social: CHIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME CNPJ: 14.556.869/0001-21 

Nome Fantasia: CHIBA TRANSPORTES Data Abertura: 01/11/2011 

Logradouro: RUA ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO S/N 

Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO 

CEP: 48760-000 Estado/Município Aracl/BA 

Telefone 01: Telefone 02: 

FAX: Insc. Estadual: 

chiba.transportes©hotmail.com  Insc. Municipal: 2591288 

Ativ. Secundárias: 

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 
5212-5/00 - Carga e descarga, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelada, 4744-0/99 - Comércio 
varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
minimercados, mercearias e armazéns, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não 
especificados anteriormente, sem condutor, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 4221-9/03 - 
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

ATIVIDADE 

Ativ. C;NAE Principal: 	4924-8/00 - Transporte escolar 	 Ramo de Ativ.: 	 Prestação de Serviços 

instituição Financeira: 	Não 	 Contabilidade: 	 Não 

,ENQUADRAMENTO 

, de Tributação: 	Empresa Normal 

;Simples Nacional: 	Sim 

Faixa: 	 2.00% - Até 180 

Forma de Cálculo: 	Homologado 

Josan ereira Santos 
MEMBRO DA COPSI, 

00,00 

Incidência de ISS: 	Sim 

Substituto Tributário: 	Não 

Data Inclusão S.N.: 	07/06/2017 

Alíquota: 	 Aliquota padrão (5,00%) 
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MEMORO DA COM 
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA BAHIA 

A Sociedade CHIBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na RUA JOSE PINHEIRO, 
2, SALA 02, CENTRO, ARACI, BA, CEP: 48.760-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do 

\---¡Sresente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, 
'os termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição doAto: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

ARACI-BA - BA, 05 de Dezembro de 2011. 

      

itYLOO 	 
Sócio: JOSIETE MAT6S DtJEGUS 

 

  

Sócio: TEO BALDO MATOS DE J.  SUS 

    

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

     

  

DEFERIDO EIVV . /2L/ 	. 
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COMÉRCIO, nANSPORTES. ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

CAMARA MUNICIPAL D asna 
Elder Celestino d Paula 

Membro/ COP 1. 

4 402' 
CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL41006/201 
CREDENCIAMENTO 
ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 
CNPJ N°: 17.338.655/0001-77 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 2a  TRAV. LIBORINO LOPES DE 4LMEIDA, 32 - 
CENRO - UMBURANAS - BA - CEP: 44.798-000 
DATA DE ABERTURA: 25/07/2019 
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h3Omin 

A CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO 

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho — Praça da Bftklia, s/n — Centro 
— Simões filho — Ba — CEP: 43.700-000, tel.: 971) 2108 7200 / 7236. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: DATA: 25/07/2019 
	

HORA: 09h3Omin. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DOS 

SETORES ADMINISTRATIVOSS E DOS VEREADORES EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E 1(UM) 

ÔNIBUS COM MOTORISTA ECOM COMBUSTÍVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS A SER JULGADO 

PELO MENOR PREÇO GLOBAL. 

ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 
CNPJ N° 17.338.655/0001-77 
ENDEREÇO: 2° TRAV. LIBORINO LOPES DE ALMEIDA, 32- CENTRO,UMBURANAS/BA —CEP: 

44.798-000. 
TEL: (74) 3528-1056 E-MAIL: Ethan_servicos@hotmail.com  

"CREDENCIAMENTO"  

2 Trav. Liborino Lopes de Almeida, 32 - Centro 
CEP 44798-000 — Umburanas/BA. 

:unir G çalves Gifve 
%oeiro 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMÀFICA,DE{,-' 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ETHAN SOLUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/07/2019 15:42:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1306250 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 24/07/2020 14:54:01 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 57712407191440230689-1 a 57712407191440230689-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

s. 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 
EM EIRELI — EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE.LIMITADA 

P .• . 	,: . 	• • a  z. 
ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL‘ilig 

• . ••• 
.• • 

Pelo presente instrumento particular SUELI GOMES DE SOUSA '54ITOS 
nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/10/1972; CASADA em COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF n° 275.880.788-20, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 26.577.904-2, órgão expedidor SSP - SP,' residente e domiciliado 
no(a) PRAÇA RAIMUNDO DA PAIXÃO, 12, CENTRO, UMBURANAS, BA, CEP 
44.798-000, BRASIL. 

Únicasócia sócia da sociedade empresaria limitada ETHAN SOLUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, com sede na 28  Travessa Liborino Lopes, 32, 
Centro Umburanas, BA, CEP 44.798-000, com registro na Junta Comercial do estado da 
Bahia (JUCEB) em 21/12/2012, sob o N1RE 29203865779; CNPJ 17.338.655/0001-77, 
resolve na melhor forma de direito, transformar seu registro de SOCIEDADE 
LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
EIRELI, tudo em conformidade com as clausulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA 1. - TIPO JURIDICO 
O tipo jurídico da empresa: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI. 

CLÁUSULA 2. — DA RAZÃO SOCIAL 
Girará sob a razão social de ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
ME e tem sede na 28  Travessa Liborino Lopes, 32, Centro Umburanas, BA, CEP 
44.798-000. 

CLÁUSULA 3. — OBJETO SOCIAL 
SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL ; TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS; 
COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS; ATIVIDADE DE LIMPEZA; 
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL; SERVIÇO DE 
TÁXI; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MEIOS 
DE TRANSPORTE; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO 
DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E 
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A 
VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR; TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
MUNICIPAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM 
OPERADOR; CONSTRUÇÃO DE INSTALA COES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - RUAS, P AS E CALCADAS; ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE if  E ' • PLENAGEM; REPARAÇÃO E 
MANUTENÇÃO IP E IOMPUTAD01,110,0 	EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 

CÂMARA MUNICIP 	IM s 	5i. j 	J mira Santos 
Elder Celesti 	aula 	MBRO DA COM. 

Me 	PEL 
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JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°29600209312 em 07/08/2017 
Protocolo 170361314 de 10/07/2017 
Nome da empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME NIRE 29600209312 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 173117310571216 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



• 
4 

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMIT* 
EM EIRELI — EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

: - 
ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELnre 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÕMUNIPAgÃO;.•  
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, .b.XPETO 
CONDOMÍNIOS PREDIAIS; ATIVIDADES RELACIONADAS A áESGOTO, 
EXCETO A GESTÃO DE REDES; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA PRIVADA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; CASAS DE 
FESTAS E EVENTOS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE 
IMOBILIÁRIA; EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE METAIS PRECIOSOS; 
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE 
PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DISTRIBUIÇÃO DE 
AGUA POR CAMINHÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE 
AGUA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E 

/EP 	LIMPEZA DE TERRENO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
IP 	AGRÍCOLAS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO; AGENCIA DE VIAGENS; SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVIÇOS 
DE TURISMO; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE; ALUGUEL DE PALCOS, 
COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ALUGUEL 
DE ANDAIMES; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; 
PRODUÇÃO MUSICAL; BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A 
EXTRAÇÃO; APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO; 
APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM 
MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E PEDRAS; EXTRAÇÃO DE MÁRMORE E 
BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE REBOQUES DE 
VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS. 
EXPOSIÇÕES E FESTAS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA; ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES; FOTOCOPIAS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; EXTRAÇÃO DE 
AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 

8211300 
0724301 

a) ,40 	0810003 
" 

insn • ereira Santo0810006 
13R0 DA c0PEL 1031700 

2391501 
2391502 

CÂMARA MUNICIPAL SIMOE 
Elder Cele ' 

ro COPELaula  
serviços combinados de escritório e apoio adm., istrati o 
extração de minério de metais preciosos 
extração de mármore e beneficiamento associado 
extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
fabricação de conservas de frutas 
britamento de pedras, exceto associado à extração 
aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à 

Jezeir 	alves Gilve 
.v:)eiro 

CNAE FISCAL 

‘115 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n° 29600209312 em 07/08/2017 
Protocolo 170361314 de 10/07/2017 
Nome da empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME NIRE 29600209312 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENTCIAUTENTICACAO.aspX  
Chancela 173117310571216 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
coleta de resíduos não-perigosos 
construção de edifícios 
obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
construção de instalações esportivas e recreativas 
preparação de canteiro e limpeza de terreno 
obras de terraplenagem 
instalação e manutenção elétrica 
instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material 
serviços de pintura de edifícios em geral 
outras obras de acabamento da construção 
obras de fundações 

á:uh' nçalves Clive 
egoeiro 

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITAW 
EM EIRELI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE j,IMIT 
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ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREItTlVáL • 	• extração 	 • .
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2391503 

	

	
": aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármod,.:.  

granito, ardósia e outras pedras 
3600602 	distribuição de água por caminhões . 
3702900 
3811400 
4120400 
4213800 
4221903 
4299501 
4311802 
4313400 
4321500 

4330402 

4330404 
4330499 
4391600 
4399102 montagem e desmontagem de andaimes e outrasagketem 

temporárias 
perfuração e construção de poços de água 	Membro 

Lidei- Celestino e PrilFilii°   4399105 

4530703 	comércio a varejo de peças e acessórios novos para ve 
automotores 

4530705 	comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 

4712100 	comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns 

4729699 	comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não especificados anteriormente 

4744099 	comércio varejista de materiais de construção em geral 
4751202 	recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

4921301 transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
municipal 
serviço de táxi 
serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 
transporte escolar 
transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de 
fretamento, municipal 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, municipal 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
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Josan Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

4923001 

4923002 

4924800 

4929901 

4930201 

4930202 

4,* 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÂO DE SOCIEDADE LIMITADA 
EM EIRELI — EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 1L!MITADA 

** 	* • •" e• 

ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREltliNW r 
5229002 	serviços de reboque de veículos 	 • • . . ••• 

.•. . . 
6190699 	outras atividades de telecomunicações não especificadas 	.• 

3 

anteriormente 

6202300 	desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis 

6822600 	gestão e administração da propriedade imobiliária 
7319099 	outras atividades de publicidade não especificadas anteriorm te 
7420004 	filmagem de festas e eventos 
7711000 	locação de automóveis sem condutor 

7719599 	locação de outros meios de transporte não especificados 
anteriormente, sem condutor 

7731400 	aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

7732201 	aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 

7732202 	aluguel de andaimes 
7733100 	aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 

7739003 	aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 

7739099 	aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador 

7911200 	agências de viagens 

7990200 	serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 

8011101 	atividades de vigilância e segurança privada 

8111700 	serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios 
prediais 

8129000 	atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
8130300 	atividades paisagísticas 
8219901 	fotocópias 

8219999 	preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente 

8230001 	serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
8230002 	casas de festas e eventos 
9001902 	produção musical 
9001906 	atividades de sonorização e de iluminação 

9511800 	reparação e manutenção de computadores e de equipamentos 
periféricos 

9512600 	reparação e manutenç de e uipamentos de comunicação 

••• ••• 

alvas Glivt 
oeiro 

CiMARA muno 
Elder Ceies 	aula 

COPEL 

Pereira Santos 
MEMBRO DA COM 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADELIMITA0 
EM EIRELI — EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADI IAMITAV , 	▪ • 

ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREItifISW •▪ ''' 
•  *, • 

. 
--. 	• 

CLAUSULA 4. — DO CAPITAL 	 s.. 
capital social será de RS 700.000,00 (Setecentos mil reais), totalmente subscrito e 

integralizado pelo titular em moeda corrente do país, neste ato. 

Parágrafo Único — O empresário tem responsabilidade restrita ao valor de seu capital 
social, mas responde incondicionalmente pela integralização do mesmo. 

CLASULA 5. — PRAZO DA DURAÇÃO 
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. 

CLAUSULA 6. — DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da empresa será exercida pelo titular SUELI GOMES DE SOUSA 

iii• 	SANTOS que representará ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, a q 
nir 	compete decidir sobre: seus negócios; uso do nome empresarial; assunção de obrigações 

a favor de terceiros; imposição de ônus ou alienação; bens imóveis da empresa; e, dação 
de avais, finanças e garantias de qualquer natureza. 

CLAUSULA 7. — EXERCICIO SOCIAL 
exercício social coincidirá com o ano civil, ou seja, encerrar-se-á aos 31 (trinta e um) 

dias do mês de dezembro de cada ano, quando será elaborado inventário, balanço 
patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas 
apuradas. 

Parágrafo Primeiro — Este instrumento será regido pela Lei n° 10.406, de 10/01/2002, 
tendo como regência supletiva as Normas Regimentais da Sociedade por Ações — Lei n° 
6.406, de 15/12/1976. 

Parágrafo Segundo — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência mediante alteração contratual assinada pelo sócio. 

CLAUSULA 8. 
empresário, acima qualificado e identificado, declara, pelo presente instrumento, sob 

as penas da lei, especialmente do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que não possui 
nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada. 

CLAUSULA 9. - FALECIMENTO 
Falecendo ou tornando-se impedido o empresário, a empresa continuará suas atividades 
com os herdeiros ou seus sucessores. 

Parágrafo único — Não sendo possível a participação ou inexistindo interesse dos 
herdeiros ou seus sucessores, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situ. To pa rimonial da empresa, à data de resolução, verificada em balanço 

CÂMARA MUNIC = 111; SI 	Imente 13 anta.,. para este fim. 
Elder Celesk 	se Paula 

COPE_ 	Josa 	erma Santos 
ME BRO DA COPIRL 

Jezeir Go 	ve5 ;Ave 
Pre oeiro 

3 
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EM EIRELI — EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITNIDA • . 

• : 	• • 	:* 6  
ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIREL.1:ISIR 

•••• •94, 
.• 

CLAUSULA 10. - DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO 	 4. 

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública ou a propriedade. 

CLAUSULA 11. — O FORO 
Fica eleito o foro de UMBURANAS/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste ato constitutivo da EIRELI. 

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento. 

Josa Pereira Santos 
ME 
	

RO DA COPE, 

dMARA MUNICIPAL 
Eiger Ceiest 	a 

Me 	OPEL 

Uh 	JUNTA COMERCIAL. DO ESTADO DA BAHIA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/08/2017 SOB N°: 29600209312 

JUCERProtocolo: 17/036131-4, DE 10/07/2017 

?Ai 	c kt•CP~44". 
HÉLIO PORTELA RAMOS 

SECRETARIO-GERAL , 

ESIUW SOLUÇÕES E EM PREMIO IHEN TOS - 
E I RELI ICE 

alvas Cllive 
jk:telf Pr oeiro 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 e CONSOLIDAÇÃO D;60CIEIC!,:,A à'ETIP.AN\Iz _FLPI  SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME  
CNPJ n° 17.338.655/0001-77 

SUELI GOMES DE SOUSA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/10/1972, 
casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF n° 275.880.788-20, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 26.577.904-2, órgão expedidor SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado no(a) FRACA RAIMUNDO DA 
PAIXÃO, 12, CENTRO; UMBURANAS, BA;  CEP 44.798-000, BRASIL. 

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial ETHAN SOLUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203865779, com sede 2a 
Travessa Liborino Lopes, 32, Centro Umburanas, BA, CEP 44.798-000, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n°  17.338.655/0001-77, deliberam de pleno e 
comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da LeL n° 
10.406/ 2002, mediante as Condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integtalizado passa a ser de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 500.0 
(quinhentos Mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento 
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capit 
social este fica assim distribuído: 

SUELI GOMES DE SOUSA SANTOS, com :500.000 (quinhentos riA 1) quotas; perfazendo um to 
de R$ R$ 500.001 00 (quinhento mil reais) integralizado. 	/ 

4,4,4 
CÂMARA MUNICIP' I IML. .‘ i 'II 	 Jol. e Pereira Santos Elder Celesti . . aula 	 DA ADMINISTRAÇÃO 	MBRO DA coPit. Mem. / 

CLÁUS A S UNDA. A 'administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) 
SUELI O OMES DE SOUSA SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e 
passiva na 	ade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou 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). 

Cuccir G alvas Clive 	DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO  \ 
r:..   •joeiro 	 k 

t CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não es*  impedido de exercer .a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenaç. 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 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 pública ou propriedade. 
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2 
1•Y:::›Á ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOC 

SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

CNPJ n° 17.338.655/0001-77 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei no 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONTRATO CONSOLIDADO 

SUELI GOMES DE SOUSA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/10/1972, 
casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF n° 275.880.788-20, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 26.577.904-2, órgão expedidor SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado no(a) PRACA RAIMUNDO DA 
PAIXÃO, 12, CENTRO, UMBURANAS, BA, CEP 44.798-000, BRASIL. 

Sócia da Sociedade Limitada de nome empresarial ETHAN SOLUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203865779, com sede 2' 
Travessa Liborino Lopes, 32, Centro Umburanas, BA, CEP 44.798-000, devidamente insc ta no /". 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 17.338.655/0001-77, deliberam de 	 e pl o 1  
comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, median .-1Mr  
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob 
EMPREENDIMENTOS LTDA ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade, tem sede: 
UMBURANAS, BA, CEP 44.798-000. CAMARA MUNICIPAL 

Elder C 
CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade 
dependência, mediante alteração contra 
sócios, no mínimo, a três quartos do capital ao 

o nome empresarial de ETHAN SOLUÇÕES E 

TRAVE SA re' O LOPES, 32 , CENTRO, 
i;fOr?: FIM Jos 	Pereira Santos 

e Paula 	ME BRO DA COPE. 
galguei- tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
ue aprovado pelos votos correspondentes dos 

os termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002. 

dá- j ezeirnr` VCS  Clive  DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO -o 
CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem corno objeto: 

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO MUNICIPAL; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS \E 
MUDANÇAS; 
COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS', 
ATIVIDADE DE LIMPEZA; 
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL; 	 4 
SERVIÇO DE TÁXI; 	 "7  

SM CONDUTOR; 
SPORTE; 
PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 e CONSOLIDAÇÃO DAOCIER-AM. 	„ 
SOLUÇÕESE EMPREENDIMENTOS LTDA ME — „  

•• •1. 

CNPJ n° 17.38.655/0001-77 
COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA.'"-V&CULOS 
AUTOMOTORES; 
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANÇAS, iNTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
MUNICIPAL; 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 	. 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM 
OPERADOR; 	 • 
CONSTRUÇÃO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; 

te 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; 
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 	 CAMARÁ MUNICIPAL 

 

OBRAS DE TERRAPLEN.AGEM; 	 Elder Celest .
• REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E .10'.-;  • Al IPAMENTOb 

PERIFÉRICOS; 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CO 	ÇÃO; 
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDO 
PREDIAIS; 	 ME 
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; 	 Jez cir4 çaIvi.s Clive 
CASAS DE FESTAS E EVENTOS; 	 s goeiro 
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE METAIS PRECIOSOS; 
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO; 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR • 
CUSTOMIZÁVEIS; 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES; 
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; 
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS; 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 
AGENCIA DE VIAGENS; 
SERVIÇOS DE RESERVAS E SERVIÇOS DE TURISMO; 
ATIVIDADES DE PUBLICIDADE; 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO T&IPO 

o 	wlsevÉ4igit:Tf.12.50nrál°.=_VE.5"."="19s1 DE ANDAIMES E ESTRUTURA IvfPORARIA.S; 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIE 	 - - 

SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME — 

CNPJ n° 17338.655/0001-77 
BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXIRAÇÃO; 
APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO; 
APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, 
GRANITO, ARDÓSIA E PEDRAS; 
EXTRAÇÃO DE MÁRMORE E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E 	OS 
EMBUTIDOS; 
OBRAS DE FUNDAÇÕES; 
SERVIÇOS DE REBOQUES DE VEÍCULOS; 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 
ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES; 
FOTOCOPIAS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 

'EXTRAÇÃO DE, AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHOBE 
ASSOCIADO 	 CAMARAMUNICIPALI,. 
OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. 	Eder C 

JenirGiÇiiviS Clive 
goeiro 

CNAE FISCAL osa 	ere ira Santos 
ME 	RO DA COPE. 

8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excet 
andaimes 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
7420-0/04 - filmagem de festas e eventos 
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária 
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
6190-6/99 - outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
5229-0/02 - serviços de reboque de veículos 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
municipal 
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador 
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 

os 
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CNPJ n° 17.338.655/0001-77 : 
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio adm isativo 

 especificados anteriormente 
8219-9/01 - fotocópias 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios predia* 
8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada 
7990-2/00 - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente 
7911-2/00 - agencias de viagens 
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 
4924-8/00 - transporte escolar 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4120-4/00 - construção de edifícios 	 CÂMARA MUNICIPAL  
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 	Elder 	de Pauta  
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a ge 	RaPsa 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
2391-5/03 - áparelhamento de placas e execução de traba 	mármbre, granito, 
ardósia e outras pedras 
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 
2391-5/01 - britamento de pedras, exceto associado à extração 
1031-7/00 - fabricação de conservas de frutas 
0810-0/06 - extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
0810-0/03 - extração de mármore e beneficiamento associado 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4923-0/01 - serviço de táxi 
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente 
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 

-X 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outra estruturas temporárias  

mento da construção 
edifícios em geral 
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CLA SULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 (trinta e um) de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. 
§ 1° Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qual&per período do ano a 
partir de resultado do período apurado. 

que aprovada. ‘, 
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não obedecer a participação do sócio 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 e CONSOLIDAÇÃO DA SÓCIEFAD12,',EtN.  

A 1 	t\z-.141", 

SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

CNPJ n° 17.338.655/0001-77 
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidu-s•dõ,  
qualquer material 
0724-3/01 - extração de minério de metais preciosos 

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 21 de dezembro de 2012 e seu 
prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 500.'000,00 (quinhentos mil reais) d 
500.000 (quinhentas mil) cotas de R$1,00 (um real) cada, assim distribuído entre os sóc• 

de R$ R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado. 
SUELI GOMES DE SijUSA SANTOS, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total 

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidns ou transferidas a 
terceiros sem' o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vialoso e  e estueast qsuaonttaso  ,s  mas 
41;

ra  
14 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE MtmeR0 DA COPIE 

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE • a(o) Sócio(a) 
SUELI GOMES DE SOUSA SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e 
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como on rar ou alienar bens • óv is da sociedade, 
'sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 	 cÁmARA 	! -SIMÕES n Jeceir G :sins "Ave 

Pr •oeiro 	 Elder Celest 	-.0a 
Parágrafo único. No exercício da administração, o a 	•strador terá di 	'.' '• letirada mensal  ' 
a título i e pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre o sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PE 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 11/IN „ 

SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA MÉ 

CNPJ n° 17.338.655/0001-77 	 „ 
, , 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exi.:1cfc'io social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE SóCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível QU 

inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres ser apurad 
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, veri cada 
balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a soci 
resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de o efesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

CÂMARA MUNICI 
Elder C& 	de Paula 	DOS CASOS OMISSOS 

tA 	OPEI 
CLÁUS 1 A D CIMA QUARTA. Os casos omissos no presen r; contrato serão resolvidos pelo 
consenso do 	cios, com observância da Lei ri° 10.406/2002. 	À , $•41)4 

,i e' e :mira Santos ,.. 5" 

,d$1---  Jrnir C' yalvzr. Clive 	 FORO 	j°  1',1 5  BRO DA COM 
- 

e  :e.iro 
CLÁUSULA  DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de UMBURANAS/BA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

UMBURANAS/BA, 6 de janeiro de 2017. 

LI GOMES DE SOUSA SANTOS 
CPF: 275.880.788-20 

JUNTA COMERCIAI DO ESTADO DA BAHIA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/01/2017 SOB N°: 97627497 

I V CEBProtocolo: 17/549899-7, DE 06/01/2017 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 Ee ESTADO DA PARAÍBA 	 e 410> CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO'EM 1888  

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCÃ DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

07/01/2Q19 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ETHAN SOLUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/01/2019 15:36:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 906839 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/01/2020 14:43:18 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 57710502181539000893-1 a 57710502181539000893-7 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5f631d58f9946ddb7438f1dd9921c159c9b5ea8c886f86d088a6166d99b2a7fd156d4836ea87dd732cfda175b7 
911cb66e041aabc0c30b3ed111cefe1f3b646 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASÁMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS D 
- 	JOÃO PESSOA • 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  
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rçt 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DEAUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ETHAN SOLUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/01/2019 15:34:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001; como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 890815 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/0 260 11:28:57 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 57711701180929140281-1' 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5f631d58f9946ddb7438f1dd9921c151c28acf9e2eb790a8b4a9d05f8532c7cd156d4836ea87dd732cfda175b7  
911cbe19c1d42e527cb754fb9d59af714ced2 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 	 ,... 
FUNDADO EM 1888  

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA CO -.içN'-  • P 

JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ETHAN SOLÚCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/11/2018 16:14:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 10, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1123054 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/11/2019'16:06:26 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 57712811181554530322-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 
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911cb2138ee5b04641983d6c42ba32d2860b5 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

    

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

 

DATA DE ABERTURA 
21/12/2012 

  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.338.655/0001-77 
MATRIZ 

 

   

   

    

    

NOME EMPRESARIAL 
ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

49.23-0-01 - Serviço de táxi 	
Jus r engçoael i‘r. tos Clive 49.24-8-00 - Transporte escolar 

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, Interestadual e 
Internacional 
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados an 
operador 	 Josa 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 	CÂMARA MUNIU. 	SIMÕES 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 	 Elder Cele • 	• • 

IL  ME 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

ro COPElau a  81.30-3-00 -Atividades paisagísticas  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza E resári 

ereira Sant 
BRO DA COM 

LOGRADOURO 
2 TV LIBORINO LOPES 

CEP 
	 BAIRRO/DISTRITO 

44.798-000 
	 CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
THIAGOPMU@HOTMAIL.COM  

NÚMERO 
32 

MUNICÍPIO 
	 UF 

UMBURANAS 
	 BA 

TELEFONE 
(74) 8802-5611 

C PLEMENTO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Mn!** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/1212012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** SITUAÇÃO ESPECIAL 

** ****** 

301021201,,t 
	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci 
RFB a sua atualização cadastral. 

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/06/2019 às 17:49:49 (data e hora de Brasília). 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpycnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp  
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/06/2019 às 17:49:49 (data e hora de asília). Página: 2/4 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

, 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ...,- 	..) 
, 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.338.65510001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
21/12/2012 

NOME EMPRESARIAL 
ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 	 ,.. 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 
07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 	, 
anteriormente 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizávels 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minlmercados, 
mercearias e armazéns 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 	 , 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
2 TV LIBORINO LOPES 

NÚMERO 
32 

COMPLEMENTO 

CEP 
44.798-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
UMBURANAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
THIAGOPMU@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(74) 8802-5611 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/12/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
***** *** 



CÓDIGO E DESCRIÇÂO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
79.11-2-00 - Agências de viagens 
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
90.01-9-02 - Produção musical 
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 
23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 
08.10-0-03 - Extração de mármore e beneficiamento associado 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente  

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.338.655/0001-77 
MATRIZ 

   

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

 

DATA DE ABERTURA 
21/12/2012 

 

   

   

   

NOME EMPRESARIAL 
ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Página: 3/4 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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Emitido no dia 30/06/2019 às 17:49:49 (data e hora de Brasília). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

  

COMPLEMENTO LOGRADOURO 
2 TV LIBORINO LOPES 

NÚMERO 
32 

  

CEP 
44.798-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
UMBURANAS 

UF 
BA 

 

TELEFONE 
(74) 8802-5611 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
THIAGOPMU@HOTMAIL.COM  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
/Hm,* 

 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/1212012 SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

      

 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

    

      



30/Q6/2009 

....5 
i; 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .. 	• 

I 	 9. 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.338.655/0001-77 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
21/12/2012 

NOME EMPRESARIAL 
ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
82.19-9-01 -Fotocópias 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
2 TV LIBORINO LOPES 

NÚMERO 
32 

COMPLEMENTO 

CEP 
44.798-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
UMBURANAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
THIAGOPMU@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(74) 8802-5611 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/12/2012 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
***** *** 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral cgAL 
-fort"kinN,,g, . 

Voltar corl'i4f0;:qsAl•caotor,p'000,, 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua  página 
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osa Pereira Santos 
MEMBRO DA COPIL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 30/06/2019 às 17:49:49 (data e hora de Brasília). 	 Página: 4/4 



DATA DE ABERTURA 
21/12/2012 NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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Erneyeendimentos 
COMÉRCIO, 	SPORTES, ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
PREGÃO PRESENCIAL N°006/2019 

A Empresa ETHAN SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI — ME, CNPJ n° 

17.338.655/0001-77, estabelecida na 2a Trav. Liborino Lopes de Almeida, 32 — 

Centro, CEP 44798-000 — cidade de Umburanas/BA, atendendo à convocação 

veiculada para o Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 declara, 

sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520, de 17 

de julho de 2002. 

Simões Filho - BA, 25 de Julho de 2019. 

Ai //te 
LUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 

CNPJ N° 17.338.655/0001-77 
VVYRE PIRES DE SOUZA 

CPF: 060.778.485-73 
RG. 1579163912 SSP/BA 

ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS E IRE LI -ME 
CNPJ: 17.338.655.0001-77 

2' TRAV. LIBORIN O LOPES DE ALMEIDA. 32 
CENTRO-UMBURANAS -BANIA 

CEP: 43.798-000 

ETHAN 

CÂMARA MUNICIPAL D 
Elder Cele 	Paula 

PEL 

Jo ne Pereira Santos 
MEMBRO DA COM 

Jezeir G Ovas CU* 
P qoeiro 

2" Trav. Lib rino Lopes de Almeida, 32 - Centro 
CEP 44798-000 —Umburanas/BA. 



(rnereendirnentos 
COMERCIO, 	REPORTES, ENGENHARIA E SERVIÇOS AMBIERTAIS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO PARA `ME" E "EPP". 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Cele 

çaivcr, Clive 
P goeiro 

A empresa ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI — ME, CNPJ n° 
17.338.655/0001-77, localizada na 2a  Travessa Liborino Lopes de Almeida, n° 32, Centro, 
Umburanas — Bahia, CEP: 44.798-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 
WYRE PIRES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade n° 
1579163912, Expedido pela SSP/BA, e devidamente inscrito no CPF n.° 060.778.485-73, 
residente e domiciliado na Rua Ipupiara, n° 53 — Jardim das Margaridas, Salvador — BA, CEP: 
41.502-385, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite 
fixado nos incisos I e II, art. 3°, da lei Complementar n° 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas n 
parágrafo 4°, incisos I a X, da mesma lei. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

Simões Filho - BA, 25 de Julho de 2019. 

glosa Pereira SadtOS 
MEM RO DA COPE. 

61)  
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ETHAN SOLUfÔES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 
CNPJ N° 17.338.655/0001-77 

VVYRE PIRES DE SOUZA 
N CPF: 060.778.485-73 
Rt\1579163912 SSP/BA 

ETHAN SOLUC OSE EMPREENDIMENTOS EIRELI —ME 
C NPJ17.-338.655.0001.77 

TRAV. LIBORINO LOPES DE ALMEIDA. 32 
CENTRO—UMBURANAS —BANIA 

CEP: 44.798-000 

2 Trav. Liborino Lopes de Almeida, 32 - Centro 
CEP 44798-000 — Umburanas/BA. 



CREDENCIAMENTO 

NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO 

CNPJ n2  04.402.221/0001-01 

A°21  14, A 	•z- 	Com Jesus o 
Cieste construtora NTS- Construções e localização de 

Transporte-EIRELI- CNPJ 04.402.211/0001-01 
Endereço: Rua Maria Preta n° 180 BAIRRO PEDRINHA-

TEOFILÂNDIA-BA 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N2  06/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 

a 
\1\ OBJETO: A presente lic 	em por objeto a contratação de empresa 

para prestação de se 	e locação de veículos tipo passeio, sem 
motorista e sem combustível rpaia, atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) 
ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de 
Simões Filho. 

.del*9 
NTS CONSTRUÇÃO 	ORTE LOCAÇÃO - CNPJ: 04.402.221/0001-01 

J, E NILTON ALVES DOS SANTOS 
RG: 2540/179.32• 

'. PREGÃO PRESENCIAL N2  

Jeenir G çaIvzz. niive 
neiro 

DE SIMÕES Fl 
COM 

Jo 	ereira Santos 
MEMBRO DA COP€L 



À i 
Jos e Pereira Santos 

M MBRO DA COMI 

9,1"--- Jeseir 	nçalves Silva 
)e•i. o 

CÂMARA MUN1C1Pkt 
Bder 

SIMÕES FILHO - BA 25 de julho de 2019 . 
e Paula 

COPEI 

219 
„.14°'1 	Com Jesus 

Cieste construtora NTS=Von ruções e localização de 
Transporte-EIRELI- CNPJ 04.402.211/0001-01 

Endereço: Rua Maria Preta n° 180 BAIRRO PEDRINHA-
TEOFILÂNDIA-BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

A empresa NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO CNPJ n° 
04.402.221/0001-01, corn sede na RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA 
TEOFILÂNDIA-BA, .atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 

- PREGÃO .PRESENCIAL N° 006/2019 declara, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação, conforme 
exigência do inciso VII do art. 40  da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. Edital. 

,.1.••• 'M/  for  
NTS CO -' • O E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
CNPJ: 0.1.402.221/0001-01 
JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS 
RG: 2540/179.32 

RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA TEOFILÂNDIA-BA 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

44 ottkr 
Josa I•iereira Santos 

MEM: RO DA COPEL 

CÂMARA MUNICIP 
onçd.  Nes Silva 	Elder Celestii 	aula 
regoeiro 	 Me 	OPEL SIMÕES FILHO - BA 25 de julho de 2019 Jezeir 

	'V/ k 	 
NTS CON 	r': • E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
CNPJ: 04. 2.221/0001-01 
JOSE NI ON ALVES DOS SANTOS 
RG: 2540/179.32 

  

 

nl‘ 
A /10' 

/ 	 Com Jesus ( 
Cieste construtora NTS- Conttrin-bes e localização de 

Transporte-EIRELI- CNPJ 04.402.211/0001-01 
Endereço: Rua Maria Preta n° 180 BAIRRO PEDRINHA-

TEOFILÂNDIA-BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019 

A empresa NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO CNPJ n°  
04.402.221/0001-01, com sede na RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA 
TEOFILÂNDIA-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
Pregão Presencial' n° 006/2019, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a 
prestação dos serviços objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob 
as penas da lei: 	

• 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
)r 

Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública a nível Federal, Estadual e Municipal; 

3- Que se compromete a informar a superveniência de deciSório que a julgue inidônea, 
durante a tramitação 'do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 

RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA TEOFILÂNDIA-BA 



Jeceir 	çalves Gilve 
goeiro 

NTS C04177ÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
CNPJ: .402.221/0001-01 
JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS 
RG: 2540/179.32 

SIMÕES FILHO - BA 25 de julho de 2019 

RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA TEOFILÂNDIA-BA 
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Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. 

Com Jesus 
Cieste construtora NTS- Co st uçoes e localização de 

Transporte-EIRELI- CNPJ 04.402.211/0001-01 
Endereço: Rua Maria Preta n° 180 BAIRRO PEDRINHA-

TEOFILÂNDIA-BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

A empresa NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO CNPJ n° 
04.402.221/0001-01, com sede na RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA 
TEOFILÂNDIA-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatário 
PREGÃO PRESENCIAL N°006/2019, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao 
quanto previsto no 'inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do 
disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 
anos em trabalho 'noturno, perigoso ou insalubre, 

(x) nem menor de 16 anos. 

(x) nem menor de' 16:anosTsalvo na condição de aprendii,,a partir de„11' 4 anos. 
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Al° Com Jesus 
Cieste construtora NTS- Cota" ruções e localização de 

Transporte-EIRELI- CNPJ 04.402.211/0001-01 
Endereço: Rua Maria Preta n° 180 BAIRRO PEDRINHA-

TEOFILÂNDIA-BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019 

DECLARAÇÃO — ART. 9° DA LEI N° 8.666/93. 

A empresa NTS CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO CNPJ n° 
04.402.221/0001-01, com sede na RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA 
TEOFILÂNDIA-BA, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019, declara para os devidos fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Simões 
Filho, que não possuímos servidor público em nosso quadro, conforme determina o art. 
90, inciso III, da Lei 8.666/93. 

Por ser a expressão daVëfdade, firmamos a presente. 
1: 4-- , 

/ 
aÁ 

Jos ne Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

SIMÕES FILHO - BA 25 de julho de 2019 

NTS 	TRUÇÃO E TRANSPORTE LOCAÇÃO 
CNP/04.402.221!0001-01 
JOS NILTON ALVES DOS SANTOS 
RG: 2540/179.32 

N1? 
RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA TEOFILÂNDIA-BA 



/..41g10  
NTS 	• RUÇ O E TRANSPORTE LOCAÇAO 
CNP /04.402.221/0001-01 
JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS 
RG: 2540/179.32 

RUA MARIA PRETA 180 BAIRRO. PEDRINHA TEOFILÂNDIA-BA 

oW Com Jesus 
Cieste construtora NTS- Construções e localização de 

Transporte-EIRELI- CNPJ 04.402.211/0001-01 
Endereço: Rua Maria Preta n° 180 BAIRRO PEDRINHA-

TEOFILÂN DIA-BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2019 

DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP" 

Eu, JOSE NILTON iXL.VES DOS SANTOS, por meio do seu responsável legal e 
Contador ou Técnico Contábil, declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na Situação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

O valor da recteita'briitïa.iál da sociedade, no último exercício, não excedeuo limite 
fixado nos incisoáfe II, art. 30, da Lei Complementar n° 1 .:*08; 

r 
Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 30, § 

4°, incisos I a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

dtAla KIN1C1P 
Elder Ceie aula 

MEL 

te Pereira Santos 
MEMBRO DA COMA. 

SIMÕES FILHO - BA 25 de julho de 2019 

Jusair G çalves 
goeiro 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRE 
CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Cicero Pereira dos Santos, brasileiro, casado, regime comunhão parcial de bens, 
mestre de obra, data de nascimento 19/02/1958, portador da cédula de 
Identidade no 3536762 emitida pela SSP/BA., e CPF 153.149.105/78, residente 
e domiciliado à Rua Standilau Assunção siri°, 2° Distrito Bela Flor, na cidade de 
Catu - BA, CEP 48.110-000 e ESTELITA SILVA SANTOS, brasileira, casada 
pelo regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 27/02/1956, 
empresária, portadora da cédula de identidade n° 3324904 emitida pela 
SSP/BA., e CPF 744.345.195/49, residente e domiciliado à Rua Standilau 
Assunção s/n°, 2° Distrito Bela Flor, na cidade de Catu - BA, CEP 48.110-000, 
únicos sócios da empresa CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ/M:F 04.402.211/0001-01, devidamente registrada na Junta Comercial do 
Estado da Bahia — JUCEB sob nire n°2920232771/4, Resolve altera e 
transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL 
RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presen 
ATO CONSTITUTIVO: 

Cláusula 1a - Neste ato é admitido na sociedade JOSÉ NILTON ALVES DOS 
SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, data de nascimento 14/06/1955, portador 
da cédula de identidade n° 02540179-32, SSP/BA, e CPF 169.026.105-68, 
residente e domiciliado na Rua Maria Preta, n° 183, bairro Pedrinhas, CEP 
48770-000, na cidade de Teofilândia-Bahia. 

Cláusula 2" - Neste ato retira-se da sociedade o sócio CICERO PEREIRA DOS 
SANTOS, detentor 200.000 (Duzentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 
(Hum real) cada uma, correspondente a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 

Cláusula 3" - Neste ato retira-se da sociedade a sócia ESTELLETA SILVA 
SANTOS, detentora 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 
(Hum real) cada uma, correspondente a R$ 100.000,00 (Cem mil reais). 

\ Cláusula 4" — O sócio CICERO PEREIRA DOS SANTOS transfere quotas de 
capital social, que perfaz o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), direta 
e irrestritamente ao sócio ora admitido JOSÉ N1LTON ALVES DOS SANTOS, 
da seguinte forma: Cessão, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CÂMARA MUNICIP DE ÓES FILHO j 
Elder Cet 	• de aula 

COPE'. 

1 

tII 
ane Pereira Santos 

MEMBRO DA COPIL deseir 	nçalves nilvn 
egoeiro 

Certifico o R 	n° 29600332939 em 05/11/2018 
Protocolo 1879 	e 05/11/2018 

11,10E1B 
Nome da empresa NTS CONSTRUCOES E LOCACAO DE TRANSPORTE EIRELI NIRE 29600332939 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 105072713135149 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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MEMBRO DA C 

ALTERAÇÃO CONTRATUALDE TRANSFORMAÇÃO EM El RELI 
CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

Cláusula 5' — A sócia ESTELIETA SILVA SANTOS, transfere quotas de 
capital social, que perfaz o valor de R$ 100.000,00 (CEM Mil Reais), direta e 
irrestritamente ao sócio ora admitido JOSÉ NILTON ALVES DOS SANTOS, 
da seguinte forma: Cessão, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Cláusula 62 — Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada - E1RELI, passando a denominação 
social a ser NTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE TRANSPORTE E1RELI, 
com sub- rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

Cláusula 7 — O acervo desta sociedade, no valor de R$ 1.000.000,00 (Hum 
milhão de reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada. 

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individ de 
Responsabilidade Limitada. 

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE 

SOCIEDADE LIMITADA 

NTS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EIRELI 

JOSÉ N1LTON ALVES DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, 
data de nascimento 14/06/1955, portador da cédula de identidade n° 02540179-
32, SSP/BA., e CPF 169.026.105-68, residente e domiciliado na Rua Maria 
Preta, n° 183, bairro Centro, CEP 48770-000, na cidade de Teofílândia-Bahia., 
constitui unia Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as 
seguintes cláusulas: 

CLAUSULA 1 a A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA 
LIMITADA girará sob o nome empresarial NTS CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EIRELI, e terá sede e domicilio na Rua Maria 
Preta, n° 180, bairro Pedrinhas, CEP 48770-000, na cidade de Teofilândia-
Bahia. 

CLAUSULA 2° O capital será R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), 
totalmente integralizadas neste at em moeda corrente do ais, pelo titular. 

Nome da em • - 	'TS CONSTRUCOES E LOCACAO DE TRANSPORTE EIRELI NIRE 29600332939 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 105072713135149 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

.:40:ÇEO 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI 
CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

CLAUSULA 3°. O objeto será a prestação das atividades abaixo listadas: 

CÓDIGO CNAE ATIVIDADE: 

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; 
2330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE 
CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 
2330302 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA 
CONSTRUÇÃO; 
2511000- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 

2513600 - FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; 

3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 

3701100- GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 

3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 

3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 

4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA; 

4291000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 

4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; 

4313400 - OBRAS DE TERRAF'LENAGEM; 

4319300- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; 

4322301 - INSTALAÇÕES RA ICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 

Jeseir o 1--  G 	eives Silva 
Pr oeiro 

dmaRA mura 
Eld 	stino de Paul 

ro/COPEL 
C rtifico o R gistro sob o n° 29600332939 em 05/11/2018 
Pr 	952957 de 05/11/2018 

JUCEB 
Nome da empresa NTS CONSTRUCOES E LOCACAO DE TRANSPORTE EIRELI NIRE 29600332939 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 105072713135149 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIREP 
CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAISbE:L. 

 CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 

4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO; 

4329103 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 13 

ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 

4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E 

EQUIPAMENTOS DE RUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS 

PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 

4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; 

4330499 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 

4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA; 

4923002 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSA6E1ROS - LOCAÇÃO 

DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 

4929902 - -TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, 

SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL 

E INTERNACIONAL; 

7711000- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 

7731400 - ALUGUEL DE QUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
1 
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Ce 	ico o RegV ro sob o n° 29600332939 em 05/11/2018 
Pro 	lo 187 2957 de 05/11/2018 
Nome da empresa NTS CONSTRUCOES E LOCACAO DE TRANSPORTE EIRELI NIRE 29600332939 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.govár/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 105072713135149 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI 
CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; 

8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. 

CLAUSULA 4". A presente empresa iniciou suas atividades 
27/03/2001, e seu prazo de duração será indeterminado_ 

CLAUSULA 5". A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu 
capital e responde exclusivamente pela integralização do capital. 

CLAUSULA C. A administração da EIRELI caberá JOSÉ NILTON \LVES 
DOS SANTOS com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, 
vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao 
interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresárió ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem 
autorização do titular da empresa 

CLAUSULA P. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados. 

CLAUSULA tr. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o 
empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador quando for o 
caso. 

CLAUSULA 9'. A Empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada 
pelo titular da empresa. 

CLAUSULA 10*. Falecendo o empresário JOSÉ NILTON ALVES DOS 
SANTOS, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 
o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empres 
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLAUSULA lia. O Administrador declara sob as penas da lei, de que não estar 
impedido de exercer a adminis

. 
ao da EIRELI, por lei especial, ou em virtude 

de condenação cri s Mal, ou por ' e : ontrar sob os efeitos dela, a pena que 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI 
CIESTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 

"4. o vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita 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 pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA 1 2. Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma 
outra empresa dessa modalidade. 

CLAUSULA 13k. Fica eleito o foro de Nova Teofilândia Bahi para o 
exercício e o cumprimento dos direi os e obrigaçõ resu tantes deste ato , 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2018 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA NTS CONSTRUCOES E LOCACAO DE TRANSPORTE EIRELI 

PROTOCOLO 187952957 -05/1112018 
ATO 002 - ALTERAÇÃO 
EVENTO 046 - TRANSFORMACAO \ 	 ,---- 

MATRIZ 

NIRE 29600332939 
CNP) 04.402.211/0001-01 
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2018 

45 
Protocolo 187952957 de 05/11/2018 
Nome da empresa NTS CONSTRUCOES E LOCACAO DE TRANSPORTE EIRELI NIRE 29600332939 

IUCEB
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 105072713135149 
Esta ~Ia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2015 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ereira Santos 
d 	MEMBRO DA COMEI 40  

'WEB 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 
EMPRESA  

Nome Empresarial 	J J TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 
Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202577796 

CNPJ 

05.646.106/0001-10 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
15/05/2003 

Inicio da atividade 

05/05/2003 
Endereco: . 
PC DA BANDEIRA, 141, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, BA - CEP: 44540000 

- , J 	, 	, 	 ? 	• 
' 	'- 	 _, 	-_,,___-• 	• OBJETO SOCIAL  

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; 
SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE; 
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR; 	 ‘-% 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 

,UGUEL DE ANDAIMES; 

) "LUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES; 
 

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS; 
PRODUCAO MUSICAL; 
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 
TRANSPORTE ESCOLAR; 
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; 
BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRACAO; 
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL; 
ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL; 
CARGA E DESCARGA; 
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS; 
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 

"LETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; ' 
-.0MÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 	 kiP INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;  
OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; 
SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS 

CONTROLE 128.531.599.245.10 CPF SOLICITANTE: 372.249.485-00 NIRE: 29202577796 Emitida: 20/02/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO $(2  NO ENDEREÇO http://reginJuceb.ba.gov.br/regIn.ba/telavalidadocs. x 
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Josan J ereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

SALVADOR - BA, 20 de Fevereiro de 2019 

JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
_ 

Nome Empresarial 	J J TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 
Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202577796 

CNPJ 

05.648.106/0001-10 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
15/05/2003 

Inicio da atividade 

05/05/2003 
Endereco: 
PC DA BANDEIRA, 141, CENTRO, CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, BA - CEP: 44540000 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 
R$ 350,000.00 
TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

Capital integralizado: 
^$ 350,000.00 

sEZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

Microempresa )0000( 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 
ELISMAR OLIVEIRA DE JESUS REIS 
038.767.985-58 

332,500.00 SÓCIO /ADMINISTRADOR X)UXXX00( 

FABRICIO DOS SANTOS E SOUZA 
039.217.755-23 

17,500.00 SOCIO XX/XX/>000( 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
22/12/2016 	 97622211 REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

— 	Observação - - 	. 

A 
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Gcivérno do Estado da Bahia 
Secretahá da Segurança "Pública 
Polícia Civil Emissão: 25/12/2018 às 09:24h Unidade de Emissão: CENTRAL DE FLAGRANTES FEIRA DE 

SANTANA 
_. 	. SIGIP - Sistema de Informação e Gestão Integrada Policial 

Gerado por. LAURINDO TEIXEIRA LIMA NETO 

CERTIDÃO 

Boletim de Ocorrência 
Número: CENFLAG FEIRA-BO-18-04616 	 Data: 25/12/2018 às 08:20h Unidade: CENTRAL DE FLAGRANTES FEIRA DE SANTANA 
Delegado: 203741267 - LAWRINDO TEIXEIRA LIMA NETO 

Responsável Pelo Registro 
Unidade: CENTRAL DE FLAGRANTES FEIRA DE 

SANTANA 
Serv;r1or: 203026691 - JOSE AUGUSTO BARRETO JUNIOR 

Origem 
Descrição: 
Número: 	

Comunicação Presencial 	bata do Documento: 
órgão Origem: Autoridade Requisitante: 

Data Recebimento: 
Hora Recebimento: Encaminhamento: 

Dados do Fato 
Tipo: 	 Delituoso 	 Datà: 24/12/2018 às 21:00h Histórico: 

ALEGA O COMUNICANTE TER SIDO VITIMA DE ROUBO, PRATICADO POR DOIS INDIVÍDUOS, 
ARMADOS COM FACAS, OS QUAIS ABORDARAM O COMUNICANTE, ANUNCIANDO O 
ASSALTO, LEVANDO DA VITIMA UMA MOCHILA, CONTENDO UMAPARELHO CELULAR 
DA MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 4-PLUS-, C0101 'OSJNERO$ (71) 98218 7114 E (75) 99992-6061, A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00 (T4S MIC 'REAIS) E UMA PASTA, A QUAL TINHA: UM RG, CPF, CNH E DOCUMENTOS DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL 
NTS CONSTRUTORA LOCAÇÃO DE TRASPORTE EIRELI, DENTRE OS QUAIS CONTRATO 
SOCIAL, CARTÃO DE CNPJ, CERTIDÕES E ATESTADOS DA EMPRESA. 
Endereço Principal: R. CONSELHEIRO FRANCA, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA - BR 

Infração Penal 
Natureza 	 Legislação 	Referência ROUBO A TRANSEUNTE 	LEI 2848: Art. 157 ART. 157, PAR/GRAFO SEGUNDO, II, 

DO CPB. 
Pessoas Envolvidas 
Pessoa Física 

IGNORADO, Sexo Masculino, Nacionalidade: Brasileira, Civil, Cutis: Negra, Não informado 
:
IGNORADO, Sexo Masculino, Nacionalidade: Brasileira, Civil, Cutis: Negra, Não informado 

Envolvimento 
Autor 

Autor 

Número: CENFLAG FEIRA-B0-18-046:16 

Josanl :eireir; Santos 
MEMBRO DA COM 
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Emissão: 25/12/2018 às 09:24h 
Unidade de Emissão: CENTRAL DE FLAGRANTES FEIRA DE 

SANTANA le 
SIGIP - Sistema de Informação e Gestão Integrada Policial 

Gerado por: LAURINDO TEIXEIRA LIMA NETO 

Envolvimento 
Roubado 

Tipo de Relacionamento 
Proprietário 

e Paula 
El 

I 	, 
s, 

Jo ne Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. CÂMARAMLINICIPAL 

Elder Ceies  
Me 

Governo do Estado da Bahia 
Secretaria da Segurança Publica 
Polícia Civil 

CERTIDÃO 

Boletim de Ocorrência 
Número: CENFLAG FEIRA-BO-18-04'615 	 Data: 25/12/2018 às 08:20h Unidade: CENTRAL DE FLAGRANTES FEIRA DE SANTANA 
.Delegado: 203741267- LAURINDO TEIXEIRA LIMA NETO 

Pessoa Física 

JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS, Carteira de Identidade: 02540179-3 
SSP/B_A, Sexo_Masculino,..Mãe:_JOSEFA ALVES DOS SANTOS, Pai: FIEL 
ALVES DOS SANTOS, Nacionalidade: Brasileira, Naturalidade: Olindina 
(BA) - BAHIA - BRASIL, Nascido em: 14/06/1955, Casado(a), Civil, Cutis: 
Parda, Altura: 1,70m, Olhos: Castanhos, Cabelo: Ondulado, Barba: Rapada 
Bigode, Rapado, Heterossexual, Endereco: R. PROFESSOR MARIA DA 
GLORIA JESUS, N° 71 , HOMERO FIGUEREDO, GABRIELA, FEIRA DE 
SANTANA, BA - BR, E-mail: jvxalimentos@gmail.com  

Objetos Envolvidos 
Descrição 
DIN-18-25859 - Dinheiro: CONFORME HISTÓRICO, Quântidade: 1 
MOEDA, Valor estimado: 3.000,00 
Pessoa Relacionada com o Objeto 
JOSE NILTON ALVES DOS SANTOS, Carteira de Identidade: 
02540179-32 SSP/BA, Sexo Masculino, Mãe: JOSEFA ALVES DOS 
SANTOS, Pai: FIEL ALVES DOS SANTOS 

Responsável: 

LAURINDO TEIXEIRA LIMA NETO 

Envolvimento 
2 Vitima 

Código de autenticidade da certidão: ae44f1da426147c5-Be3b-467903262a22 
Para verificar a autenticidade desta certidão 

acesse :https://www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br/ 

Número: CENFLAG FEIRA-B0-18-04616 
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CAMARA MUNICIPAL DE SIMÃO FILHOS — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS PARA 
CREDENCIAMENTO 

CNPJ: .28.423:38,5/000149 
CALÇADÃO 21 DE ABRIL. 41. 1 ANDAR.. 
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TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JD TRANSPORTES E EVENTOS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
90.01-9-02 - Produção musical  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação  

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

14/08/2017 

 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CEP 
48.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

  

MUNICÍPIO 
AFtACI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DIMASMOREIRASILVA@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(75) 9202-0177 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (DER) 
***** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual)  

ILOGRADOURO 
CALD 21 DE ABRIL 

NÚMERO 
41 	• 

COMPLEMENTO 

Josane ereira Santos 
mE 	o DA COM 

CÂMARA MUNICIP 
Elder Celestm 

Mem 

MISES F1111 

OPEL 

Jeeztir G çaives Gibi!! 
PtégoelfO 

13/05/2019 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
28.423.385/0001-19 
MATRIZ 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
14/08/2017 

NOME EMPRESARIAL 
J D M DA SILVA JUNIOR 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/05/2019 às 16:55:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnp]reva/Cnpjreva_Comprovante.asp  1/1 



•

Presidiincia da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e SImplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NUMERO DE IDENTIFicAçÃo DO REGISTRO DE EMPRESA - N1RE DA SEDE 

XX XXXXX)0000(XXXXXX)0000(XXXXX)000(XXXXXXXXXXX~XXXXXXXXMC 

NIF1E DA•FILIAL (preencher somente se alo referente a lutei)
e  

: XXXXX XX XXXXX XXXX)( XXXXXXXXXXX XXX 	I 
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 	 I 

ao: • 	1  
JOSE DIMAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR 	 . 	 . 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
ESTADO1CIVIL  	I 

SOLTEIRO 	 • m 
SEXO 

MASCULINO 
REGIME DE BENS (se casado) 

e , 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmocxxxxxxxxxxxxxx1t,  

(mãe) 
I ROSELIA FERREIRA DA SILVA 

IDENTIDADE número 	 Órgão emissor 	 u, 
FILHO DE (pai) 
JOSE DIMAS MOREIRA DA SILVA 
NASCIDO EM (data de nascimento) 

17/9/1998 1368166148 	ISSP 	: 	 I BA 
r, (numero) 

064.386.335-42 
EMANCIPADO POR (lorma de emancipação- somente em caso de menor) 	, 
xxXxxxxxxxxxxxwxxxxxxXXXxXxxxxxx)ocxxxxxXXXXX)DoocxxXxxwocxxxxXxxXxxxxXXXxxxxx)ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmcooDoocxxx 

NUMERO 

41 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) 

CALCADA° 21 DE ABRIL 
COMPLEMENTO B R"MI T O 

ANDAR 2 	 Ciinara PlagftiPai de Skleti,J2TIRIfiup 
CEP 

48760000 ru5.5="ce:12 

MUNICIPIO l•(r: CO 	 UF CeSMtIVI O C3 clUirikl. 
ARACI 	 -..,- ' 	O (4-  i 	,- 	 BA 
declara, sob as penas da lei, não estar 	impedido de exercer atividade empresária, que-não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comerciai do Estado da Bania.  ,., 
CÓDIGO DO ATO 

080 

..)..-6... DESCRIÇÃO DO ATO 

INSCRIÇÃO 

.,--- ' Õ  DIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 
DESCRIÇÃO DO EVENTO':  

xxxxxxxxmcxxxxxxxxx 	 . XXXXXXXXXXXXXXXXX XX 
CÓDIGO DO EVENTO 

XXXXxXXXXxXXX 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXX 	, XXXXXXXXXXXXXXXX ., 

cama° 00 EVENTO 	DESCRIÇÃO DO EVENTO 

4, l• XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX :,, :w4,45,411,  xxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAL 	

11 	• ge,"ir 	4‘ çalves GlIve 	CAMARA MUNICIP i • 	, 0 ...-1 	sa 
J D M DA SILVA JUNIOR 	', -I- 	h mira 

: 
Santos 

tf  • . -..] 

41 
-17. 	• • 	• LOGRADOURO (rua, av. etc.) 	 ler v - 	r---• ,e . u a 

CALCADA° 21 DE ABRIL 	 , 	bro i COPEL 
COMPLEMENTO 

X XXX% XXXXX X XXX XXXXXXXX)0(XXXX 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

48760000 
citem rio uufacino (1.....• Gamaram] 

MUNICIPIO 

ARACI 
UF 

BA 
PAIS 

BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) 
dimasmoreirasilvaehotmailcom 

VALOR DO CAPITAL - R$ 

300.000,00 
VALOR CO CAPITAL (por extenso) 
TREZENTOS MIL REAIS 

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

(CNAE Fiscal) 

Atividade Principal 

9001902 
Atividades Secundárias 

4213800 
4399103 
4924800 
7711000 
7739003 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 	 1 

PRODUÇÃO MUSICAL 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS 
ANDAIMES 
ATIVIDADES DE SONOBIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 
LOCAÇAO DE AUTOMOVE1S SEM CONDUTOR - 
OBRAS DE ALVENARIA 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, 
TRANSPORTE ESCOLAR :.-._. 

J 
\ 
, 

DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO 

EXPOSIÇÕES E FESTAS 

__ _ DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

.houxxxx 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

XXKXXXXX 
TIRAS FERENC. OE 6E06 OU MIM DE OU 

xxxx 	i. 

NIRnterior 	UF  

RA 00 

xx 

go,  rm•rrt'or ,z,,,,:  ,,, ÈRer 	,-, 	,m.  .. 	. . 	,,.,, 	• 	„. 	, 	. 
..k., 	, ..);9-,,,,,, ,-_ 	----' 	.. 	, • . 

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO 

273 AI DA çd PA 7-widem- 
(ou pelo representante/assistente/gerente) 

DATA DA ASSINATURA 

21/06/2017 	 -&.. 
ASSINA o RA DO EMPRESÁRIO 

0,fÉ4e/frAi.  ~.‘ ;ti. 	.., r! e i,  .4. 	7;W ea"-  
in. gsd'a Iii.W -.W..t"-: 	` 	. 	• 

. 

rt I
• 

 

„We.,:.;.4.t; 	'..-1--!:éi: 
AUTENTICAÇÃO 

---g 	
,

il#¡;245~11U.0- .  - 
DEFERIDO 
PUBLIOUE-S 	•e 

..t., 	
• 	• . 	• 	••'.,__) 

 - 

.11 
Requerimento Eletrônico: 81700000543266 	 /./. 	Página 1 de 2 

JUCEB 

Certifico o Registro sol) o n°29105318251 em 14/08/2017 
Protocolo 174312598 de 14/08/2017 
Nome da empresa J D M DA SILVA JUNIOR ME NIRE 29105318251 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAOD  UMENTOS/AUTENTICACAO.as  
Chancela 330963948560440 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



Presidência da República *Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionafintção e Simplificaçáo 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA • NIRE DA SEDE 

XXXXXXXXXX)IXXXXXXXX)0000000rX)OCXXXXXXXXXXXXX)00(XXXXX)00(XXXX  

—.7.. 
NIRE DA:FILIAL (preencher somente se alo re(eMnle a Mal)  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)QXXXX 	1  NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 

JOSE DIMAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR  
• 

t 

:1.: 	• .' NACIONAUDADE 

BRASILEIRA  
ESTADO CIVIL  	II 

SOLTEIRO 	 i 
SEXO 

MASCULINO  
REGIME DE BENS (seicasado) . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmcxxxxxxxxxxxmcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: 

FILHO DE (pai)  

JOSE DIMAS MOREIRA DA SILVA 1ROSELIA FERREIRA DA SILVA 
NASCIDO EM (data de nasdrnonto) 

17/9/1998  
IDENTIDADE numero 

1368166148 
órgão emissor 	 UF 

[SSP 	• 	 113A 
CPF (número) 

064.386.335-42 
EMANCIPADO POR (forma de emancipaçâo - somente em caso de menor) 

XXXXXX)00(X)000(XXXXXXXX)OCXXXX)0(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)00D0(XXXXXX)CX)0000000IXXXXXXXXXXXXX>COCXXXXX>C<XXXXXXXXXXXXXX  
i 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) 

CALCADA° 21 DE ABRIL  
NÚMERO 

41 
COMPLEMENTO 

ANDAR 2  i 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 	i 
CEP 

48760000  
mumcipto 	 , 

ARACI  
ur 
BA 

declara, sob as penas da lei, não estar 	Impedido de exercer 
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Batida.  

atividade empresária, que não possui outro registro de 

cOoreo DO ATO 

080 
DESCRIÇÃO DO ATO 

INSCRIÇÃO 
C6043000 EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
000100 PO EVENTO 

XXXXXXXXXXXXX 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cOul00 Do eveNr0 

xxxxxxxxxxxxx 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAL 

J D M DA SILVA JUNIOR  
LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

CALCADA° 21 DE ABRIL  
NÚMERO 

41 
COMPLEMENTO 

xxxxxxxxxxxxxxxmoocxxxxxxxxx  
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
CEP 

48760000  
'i3121001:1"grZW,.1 

MUNICIPIO 

ARAC1 
UF 

BA 
PAIS 

BRASIL 	.  
CORREIO ELETRÔNICO (e-mall) 

dimasmoreiresilvaer holmail.com  
VALOR 60 CAPITAL. RS 

300.000.00  
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

TREZENTOS MIL REAIS 
di5DIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

(CNAE Fiscal) 

Atividade Principal 

9001902 

Atividades Secundárias 

8230001 

9001906 

xxxxxxx 

xxxxxxx 
XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

.2we zir 

. 

CÂMARA MUNIC '1  
Elder Celeste-. 

Me.,  , o 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmoON 

: egoeiro  

,..•; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / 

/1 
. 

	

,t... 	?'''.4.11-r.  
L:b.,,,, 

" "de* . 	4Ad 	Alk,  

	

nçalves Gilva 	-,„ o  ,..., 

	

...., 	 ,:r 	o'  reira 
MÊM§140-tiA COM, A 

em 1E SIM'. . - I' I 
.• Paula 	, 

f COPEI 

Saubot 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

X XiXXiX XX X 

NÚMERO .• E iNSCRIÇ 

XX 

t) NO CNPJ 

XX 

	

T 	WERINCLA DE 	SUMOU FL. ae OUTRA LIR  

	

iREonlsrlor 	UF 	
1ier,,52. 	r---i I il 

	

.Xxxx 	1 	xxxx 
	.1....___J 

-• 
ASSINA/LIRA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assIstente/gerente) 

t)i. J7L,I3  714/411,  
DATA DA ASSINATURA 

21/06/2017  
AS>IATURA DO EMPRESÁRIO 

/Ire 	ÁtsettÉcita ht.tr ti 7l'A irekkett 
XigrA•g&D.Ék5k59.5&:0=';' ,1"-,;',à 
DEFERIDO 	

_,..iii...._ 

PUBLICI 	,- .1.: '7MP:E 

r 	. 	., s . 
. 	.. 	•• 	` 

_- 
--. . 

- Fonas 

.- -- 

,4, 	
• , 

AUTENTICAÇÃO 

	

. 	. 	. _ _ 
- - — 

	

i I& 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA . 	'‘..0' 	CERTIFICO O REGISTRO EM: 	1X/08/2017 SOB N°: 29105318251 ., 	: JUCEEI Protdcolo: 17/431259-8, DE 14/08/2017 

-, 	 i•-ieti, 	x. feex Ç24,/,  . J D è•I DA SILVA JUNIOR 	 ____ 
 _--- 	I-II IC) PflPT•10 6 ol,amrke• 

V 

.•:-.A ioRs / 1->r 
Requerimento Eletrônico: 81700000543256 SECRE 10-GERAL 

o o Registro sob o n°29105318261 em 14/08d0.17.  
otocolo 174312598 de 14/08/2017 

Nome da empresa J D M DA SILVA JUNIOR ME NIRE 29105318251 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  Chancela 330963948560440 	 • 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



DEFERIDO EM  )4 /0 

ennt d' Fanas 

O°Onkt‘Di V 
C 	

nl,,r4VkA 

O 

L.0  

411À  -(na Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Celestin 

Me tLOPEL 

4 
CC. 	l'çalves Oliva 

P goeiro 

Requerimento: 81700000543256 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 	 , 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

     

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

• 
* • 	!: 	• * ** * 	 -a. • 

• 

  

- 
• 

O Empresário J D M DA SILVA JUNIOR estabelecido na(o) CALCADA° 21 DE ABRIL, 41 , 
CENTRO, ARACI, BA, CEP 48760000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do 
presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condição de 
MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA 

ARACI, 21 de junho de 2017. 

~ed'f,:eo  
JO E DIMAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR 

Para uso exclusivo da Junta Comercial  

app, 
JUCH3 

1 ---_-_—: - --- 
. ."--------- 

-. 

..t:—.1kto, , JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAH-71A— 

I '.S CERTIFICO O REGISTRO...EM: 14108/2017  SOB N°: 97688546 

JUCEPProtocolo: 17/431252-0, D, 14/08/2017 	, 

: D :1 DA SILVA 
Empresa 	

„...rv'NIOR 
Éf: li410 PORTEtidALA RAMOS . 

-. 
29 1 0531825 1 

	

N. 	
SECRETARIO-GERAL 

Certifico o Registro sob o n° 97688546 'em 14/08/2017 
Protocolo 174312520 de 14/08/2017 
Nome da empresa J D M DA SILVA JUNIOR ME NIRE 29105318251 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 330963948560440 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/08/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos ar uivados nest 

EMPRESA  
Nome Empresarial: 	J D M DA SILVA JUNIOR 
Natureza Jurídica: 	EMPRESÁRIO  

NIRE(sede) 

29105318251 

CNPJ 

28.423.385/0001-19 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
14/08/2017 

Inicio da atividade 

14/08/2017,  
Endereço: 	 . 
CALCADA° 21 DE ABRIL, 41, CENTRO, ARACI, BA- CEP: 48760000 

OBJETO SOCIAL 
PRODUÇÃO MUSICAL 
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 
ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO 	, 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 
OBRAS DE ALVENARIA 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
e=RV•IÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, Ei(POSIÇÕES•È FESTAS 

kNSPORTE ESCOLAR  

.Ilã 

"•,••,-,- CAPITAL SOCIAL PORTE . 
R$ 300.000,00 
TREZENTOS MIL REAIS 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Cele 

M.  .. iro 

t 

Aa  
DE SI • - 	- l' 	 ves r i 	 Silve Jos •Q 

Jevei 	nçal 	MEMBRO .. se Paula 	 egoeiro 	, 
COPEL 

41,4 ',CO I 	• 
ereira Santos 

DA COM. 
. 

Microem resa P 

ULTIMO ARQUIVAMENTO  SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 	• 
1.4/08/2017 	 97688546 REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 	 • 
Evento: 	315- ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA  
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

, 	  
, • 	 . 	EMPRESÁRIO , 

Nome do Empresário: 	JOSE DIMAS MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Identidade: 	1368166148 	 CPF: 	06438633542 

, Estado civil: 	solteiro 	 Regime de bens: 	não informado  

Observação 	 .  

189469935 

11111111111111111 11111111111111111 

CONTROLE 75.338.241.733.47 CPF 	ICITANTE• 	.109.455-09 NIRE: 29105318251 Emitida: 26/03/2018 14:14:28 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCU» TO PO SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  



189469935 

II 11111111111 III II 1111 11111 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

xsi 
JUCEB 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivadosnesta Junta Comercial e s5o videntes n rIt d ns• - 

EMPRESA  
Nome Empresarial: 	J D M DA SILVA JUNIOR 
Natureza Jurídica: 	EMPRESÁRIO  

NIRE(sede) 

29105318251 

CNPJ 

28.423.385/0001-19 

Arquivamento do ato 
Constituitivõ 
14/08/2017 

Inicio da atividade 

14/08/2017 
Endereço: 
CALCADA° 21 DE ABRIL, 41, CENTRO, ARACI, BA - CEP: 48760000 

SALVADOR - BA, 26 de Março de 2018 

HÉLIO PORTELA RAMOS 

CONTROLE 75.338.241.733.47 CPF SOLICITANTE: 046.109.455-09 NIRE: 29105318251 Emitida: 26/03/2018 14:14:28 - ERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

est 
Membro 

CÂMARA MUN 
Jeceir G çalves :Uive 	El P.  

oeiro 

444 
,0Es nuo Jos •r, e' Pereira Santos 

o de Paula 	MEEIRO DA c,opft 
COPEI 



A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
'http s ://c o nta s. teu. go v.br/ords/P0=INIDONE0  :VERIFIC .A 

Código de controle da certidão: PFIK0220519175028 

Jectir G çaivzs Silve 
Pr oeiro 

Atenção: qualquer ra,t  a ou emenda invalidará este documento. 

4ii.1•Al4- 
Josa • ereira Santo 

ME MO DA COPE. CÂMARA MUNICIPAL 	iS 
Elder 	i o de Paula 

COPE. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA• 

DE 

LICITANTES INIDÔNEOS 

Nome completo: J D M DA SILVA jUNIOR 

CPF/CNPJ: 28.423.385/0001-19 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administráção pública federal, por decisão deste Tribunal, 
nos termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada pata emissão ;desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatólios, aqueles cujas condenações tenham tido 
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

Certidão emitida às 17:50:28 do dia 22/05/2019,' com v *dade de trinta dias a contar da 
emissão. 



Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, to ao 

CNPJ n° 28.423.385/0001-19. 

,4 
Josan Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

CÂMARA MUNICIP 
Elder 	o de Paula 

COPEL 

Jezzir 	çalves Silve 
? joeirO 

)rado em: 22/05/2019 as 17:58:48 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

245 
Certidão Negativa 	

4402i 

Certifico que nesta data (22/05/2019 às 17:58) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.ennus.br  
através do número de controle: 5CE5.13808.0787.8728 
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D M DA SILVA JUNIOR _ 



EVENTOS 

Á. 
Josan,j ereira Santos 

MEMBRO DA COM 

ARACI - Ba 25 de julho de 2019 

JD TRANt-PORI , TES E EVENTO 
CNIDX.'2831423.385/0001-19 

Jose DimahS MN-eira da Silva Júnior 
Juseir 	çalves Clive 

.-noeiro 

CÂMARA MUNICIP 
Elder Cele 

110 
II I E S1M$ 	3  

aula 
COPE 

  

112ANSPORTIUz EVENTOS 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO 

A JD TRANSPORTES E EVENTOS, inscrita no CNPJ: 28.423.385/0001-19, por meio 
do seu representante legal Jose Dimas Moreira da Silva Júnior, portador do CPF : 
064.386.335-42 DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL 
N° 006/2019, manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, toda aswondições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  

CNPJ: 28.423.385/000149 
CALÇADÃO 21 DE ABRIL, 41- .1Ç-' ANDAR 

- & 	- 	- 	60-  e 1 1 



CNPJ: 28.423.385/0001:19 
CALÇADÃO 21 DE ABRIL, 41- 12  ANDAR • 

Jeceir nçaives SIlve 
egoeiro 

JD TRANSP(FK-S-il 	EVENTO 
CNPJ: 28. 23-385/0 01-19 

Jose Dimas Mofreira diIva Júnior 

'IR4NSPORIES81 EVENTOS 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO FILHO - BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

A JD TRANSPORTES E EVENTOS, inscrita no CNPJ: 28.423.385/0001-19, por meio 
do seu representante legal Jose Dimas Moreira da Silva Júnior, portador do CPF : 
064.386.335-42 DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO 
PRESENCIAL N° 006/2019, sob as penas da Lei, que está enquadrada como 
microempresa/empresa de pecliráTiorte bu microempreendedor individual, nos 
termos da Lei Complementar In° (123/06—ialteradk pelas Leis Complementares 
128/2008, 147/2014, 155/2016 pelo Deàetd 8.538/2016>ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências superiores. 

'; '&.j
rrr  

- 
EVENTOS 

4,, 41# 
. 4.1 ‘ Josan 4  ereira antos 

MEMBRO DA COMI 

CÂMARA mon 
Elder Cele 	aula 

f4o COPEL 

ARACI - Ba-251 -julho de 2019 



Josan Peroita Santos 
WEIN RO DA COM 

ARAG1-2-13-2-5—de julho de 2019 

JD TRANBITES\E EVENTO 
CNPJ: 28.423.3851b001-19 

Jose Dimas Moreira da Silva Júnior 

CÂMARA MUNICIPAL 
Oder Celestin 

Me 
aula 

OPEL 

SIMOES 

4 JI 
1R4NSPORTES& CONTOS 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

A JD TRANSPORTES E EVENTOS, inscrita no CNPJ: 28.423.385/0001-19, por meio 
do seu representante legal Jose Dimas Moreira da Silva Júnior, portador do CPF : 
064.386.335-42 DECLARA, para fins do dispoto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL 
N° 006/2019 sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório. Declara ainda estar ciente da-obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de 
qualquer evento impeditivo posterior. 

EVENTOS 

Utak G çalves Clive 
PWaoeiro 

CNPJ: 28.423.385/0001-19 
CALÇADÃO 21 DE ABRIL, 41- 1Q ANDAR 

e 0-0 1 1 
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CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Celesti 	aula 

M 	COPE. 

ARACI - Ba 25 de julho de 2019 

" Jeceir nçaives Glive 
qoeiro 

tí 
Jose', e Pereira Santos 

MEMBRO DA COPE. 

JD TRANS tORTES E EVENTO 
CNPJ: 2423.35/0001-19 

fi \, Jose Dimas Mpreira da Silva Júnior 

CNPJ: 28.423.385/0001-19 
CALÇADÃO 21 DE ABRIL, 41- 19- ANDAR 

8 	s-see 

, 

I1— X 
. 	• 	 i 	‘í??,1- L.)- 

1124NSPORFES&MTI1DS 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMAO FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 
70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMPREGO DE MENORES) 

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho ngiturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termo\s do 
inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal de 1998 (Lei n° 9.854/99). 

EVENTOS 



Jos e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPGL 

ARACI - Ba 25 de julho de 2019 

CÂMARA 1fiti1C1 
Elder Cele 

JD TRANPRTS E EVENTO 
CNPJ: 28. 	85/0001-19 

Jose Dimas Moreir da Silva Júnior 

ectir goeiro 

CNPJ: 28..423.38.5/0001-19 
CALÇADÃO 21 DE ABRIL, 4112  ANDAR 

jI 

  

   

 

TRANsPogras&EvENros 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMAO FILHO — BA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA 

A JD TRANSPORTES E EVENTOS, inscrita no CNPJ: 28.423.385/0001-19, por meio 
do seu representante legal Jose Dimas Moreira da Silva Júnior, portador do CPF : 
064.386.335-42 DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL 
N° 006/2019, que possui condições financeiras, técnicas e operacionais para 
suprir a demanda de futura contratação;. 



Direto 

.+'ua--gátitÊrancisob, n°335 -Centro :CEPAg/ 
çerciutqramatéonst._1@grri.ah:com 

' 

7k5. 95362:4818 41•1. 

959976 

*J C3 Locação de Veículos, Soluçâes e Empreendimentos 
Jose CélioUn*queira Cost -Eire.li ME - CNP.1: 00.451.036/0001-91 :nsc. Est.: 110.969.725 

CREDENCIAM ENTO 

EMPRESA: JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRE 
ME. 

CNN N2 00.451.036/0001-91 

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, N2:335  - CENTRO 
BIRITINGA -BA. 

s;êt1 	oivj  
JOSÉ CL1O CERQUEIRA COSTA EIRELI —ME. 

CNPJ N2 00.451.036/0001-91 

01-9f t  
EIRA C 	ME 

Rua São Fra cisco, 335 Cen o 
CEP 48.780-000 

Biritinga-BA 

1WIt 
Jusair G Ives 

*g eito 

CÁMARAMUN 
Elder 

41t.!,  
e • ereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 



f.„ 	 Quinta-feira, lide Julho de 2019 1 Edição N° 1.026 1 Caderno III 

DIÁRIO i OFICI 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http 	.portaidatran sparenciace m.bricamara/simoesfilho/ 

00.451 

eir Wçalves Clive CAMAERAIder  tficeiNKI 
i 7 goeiro 

Razão Social: JOSÉ CÉL I 

„ 
u 	Jos • e • ereira Santo:, 

de Paula 	M IMBRO DA COPEL 
COPEL 
UEIRR COSTA EIRELI-ME 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETIRA R DE EDI 1 

JOSÉ CEL RA 
COSTA EIRFU - ME 

Rua São Francisco, 335 - Gel 
CEP 411.: CL4l00 LR NUM _y• 

Nome de Fantasia: JC-3 Li Exilo DE UEICULOS, 	 E EMPREENDIMENTOS. 

CNPJ Ng 88.451.936/0001-91 

Endereço: RUA SO FRANCISCO, Ng 335 - CENTRO 

Cidade: BIRITINGR 	Estado BAHIA 	 Tel: (75) 99262-4818 OU 99125-99; 

E-mail: cerqueiramatconst.1@gmail.com  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019, que tem corno objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem 
combustível para atendimento dos setores administrativos e dos Vereadores em. atividades 
institucionais e 1 ;um) ônibus com motcista e 	combustível para a Câmar... Municipal de 
Simões Filho, conforme especificações corsi:z:rtes neste edital e seus anexos, a 7er julgado peio 
MENZR PREÇO GLOBAL. 

Obtivemos, através do acesso ao Diário Oficial da Ci;rnara Municipal de Simões Filho, fita data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara M. de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de preencher esse recibo de retirada de edital e remetê-lo 
ao Setor de licitações, através do e-mail: lieacao(Ocamarasimoesfilho.ba.gov.br. 

Toda informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
htto://ba.00rtaldatransparencia.com.bricamarasimoesfilhoi. 

O não encaminhamento desse recibo exime a Câmara Municipal de Simões Filho da 
nsabilidade da comunicação direta com o licitante, por meio de fax ou e-mail de eventuais 
irecimentos e retificações que possam ocorrer no ,nstrumento L'onvocatório no decorrer do 

procksso do certame, não cabendo posteriormente qualquer reclamaçáo. 

OCRL SIMÕES FILHOS -BANIR 	BE twill110  OE 2019. 

Wonnü do Contato pur eutenso LIME CÉLICEtUEII COVM 

R. 6. Ng 03.001.930.00  SSP-Rfi. 

Assinatura: 

Jose 

t(9 (2k 1'7 

Página 1 de 40 



r"---00451A36/0001-9n 
JOSÉ CÉLIO CEr 	A C ' A - EIRELI- 

RUA SÃ FRANCISCO, N2  335 
CENTRO,CEP: 	00 

BlálT.OGA- BA 

Jose 
R 300 

253.665,215-72 
Diretor 'residente 

rqueira 
BA 

tci 

CÂMARA NN1CIP 	imo Jo ne Pereira Santos 
Elder 1 de Paula 	MEMBRO DA COPEL 

, Rup.  São Fra4is'.-9, 	,rentro",tC,EP 4.780-000 — r 
Biritinw/B 	ai1:Sgr,queirm,grèqu,sj.1 vgrnai .co 

Jeceir Go 
tare 

ves ZlIve 
eiro 

..,„ 

J G 	Locação de Veiculzs Limpeza Pública e 
José Cão erqueira Costa - Eireli ME - CNPJ: OG.451.036/0001-21, Insc. Est.: 

DECLAMOU) DE HABILITAÇII0.  

Câmara Municipal de Simões Filho PREGÃO PRESENCIAL Ng 
006/2019 

Prezados Senhores, 

A empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, ng 335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/BR, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatixio 
PREGÃO PRESENCIAL NP 006/2019 declara, sob as penas da lei, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edita/ 
de licitação, conforme exigência do inciso VII do art. 42 da Lei n.2 
10.520, de 17 de julho de 2002. 

a 

Simões Filho-Ba , 25 de julho de 2019 

erekt7 
E CELIO CERGUEIRA COSTA EIRELI 
CNPJ ng 00.451.036/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQUElllil COSTA 

RG ng 03001980-00, 
CPF (MF) 253665215-72 
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. AU TENTICADO -• 
Registro Civil com 'Funções 
Notariais de Biritinga-BA 

Atesto que a presente fotocópia ., \, 	.r•,,,p0, \\. 
\ confere tom.o original que me foi .,..'•*,:',V,'t 04.4.x:-•*2, , \  \ 

apresentado. É verdade *dou fé.1.1'4  •"•-• •  

Bidtinga/BA, O/ O) / iN9 ,1 , 0(j•  , 
k
1 

.
fIAL

.
= 

. 	 t• 
.- • 	• . 	, 	 .ig•th . 

., 
O 

6os ,tf.' 
°‘ 	• 

' fP 2, 

Useir G 	a•Ivas Clive • 
Pr oeiro 

ámla mu 
estino de Paula 

/ Cint 

pio Jo, ne Pereira Santos 
MEMBRO DA com. 

a 

1. 	e 



' 	Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai,  ' 

.2. 	• 
:. 

: 	 . 

. Confira os dados de Identificação da Ressoá Jurídica e, Je houver qualquer divergência, providencie Junto à 
RFB a sua átualização cadastral. 

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

Contribuinte, 

. 	• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

s 	 . 
-- 	. ........ 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA.. 

	

. 	. 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
00.451.036/0001-91 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITUAÇÃO • 
CADASTRAL  21102/1995  DATA DE ABERTURÁ 

. 
, 	• 

4. • NOME EMPRESARIAL 	 O. 	 .., 	. 
JOSE CELIO CERQUEIFtA COSTA EIRELI 	 , - 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JC-3 LOCACAO DE VEICULOS, SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS 	 ' 

ruTTE 
ME" 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL . 	• 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóvel; com 	motorista - 	• . ,- 	' 	• • 

N 	. 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 	 • 	' . 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 	 • 	, 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 	Jeeei 	nçalvcs Zlive 	. 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 	 rogoeiro 	• 
42.11-1-01 - Corrtrução de rodovias e ferrovias 	 mi. 

• 
• 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 	• 	

/ • 	• . 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 	0 	. 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 	 dmARA MUNICIPAL DE 	., i 	' . ; . 
43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica 	 Elder 	,- 	o d Pa • 	 .. 
43.22-3-01 -Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 	 bro/ C 	EL..: . 	' 	 . 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 	.. 
43.30-4-02 -instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários em 	'do 	d tu ,:‘,,. ,:04,,,, 	al 	. 

11 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 	 í osa • 	", 	.-.. 	• 	2 ne , ereia 	• 	•• 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos ode resinas em interiores e exterior s 	 r 	ant0  
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 	 MEMBRO PA.  CONL - 
43.91-6-00 - Obras de fundações 	 " 	. 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 	 , 	 • • 
43.99-1-99 - Serviços especializados para Construção não especificados anteriormente 	' 
46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 

• 

. 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 	 • . 
230-5. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 	

. 	
- 

- 	. 
LOGRADOURO 
R SAO FRANCISCO 	- 

NÚMERO 
335 	. 

CQMPLEMENTO' 
. 	 * 

. 	- 
CEP 
48.780-000 • 	--1 

O.  BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

I MUNICIPIO 
BIRITINGA • 	

li  t 
BA 
tiF •'• 	'• 

• 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CERQUEIRAMATCONSTI@GMAIL.COM  

TELEFONE 	 • 
(75) 9144-4146 	• 	• 	• • 	. • ` . 	. 

rENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 	
• ***** 	 , 	 . 

. 	
. 	• 

SITUAÇÃO CADASTRAL • 
ATIVA \ 

. DATA DA SITUAÇÃO CADAS 
03/11/2005 

..4 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
. 	 . 	, 

/ 
struAçÂo ESPECIAL 
******** 	/ 

	
. DATA,DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

ovado pela Instrução Normativa RFB n°  .863, de 27 de ezerribro de 2018. 

Emitido no dia 29/05/2019 às 22:14:52 (data e hora de 13(ásfiia). 



CEP 
48.780-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO: 

NÚMERO 
335 

COMPLEMENTO 

UF 
BA 

MUNICÍPIO 
BIRITINGA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

ENDEREÇO ELETRONICO 

CERQUEIRAMATCONST.1©GMAILCOM 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL. . 	. 	. 	• 1~1~ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R SAO FRANCISCO 

TELEFONE 
(75) 9144-4146 	.  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
1W~ • 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
r******* 

, 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre 
Atualize sua  página 

. 	. 
de privacidadeJtisa4  d.que açal. 

CIMA 
sdno de Paula 
ro/ COPE!. 

Santos FliÃO j . 
	era  

MEMBRO DA COPE. • çaivcs Gilve 
goeiro 

• 
Jeseir 

Pr 

025 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 CO/ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDiCA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
00.451.036/0001-91 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
21/02/1995 

   

NOME EMPRESARIAL 
JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.23-0-01 - Serviço de táxi 
49.24-8-00 - Transporte escolar 

, 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 	' '• 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermynicipal, interdstacliol e 
internacional 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  

4provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/05/2019 ás 2i:14:52 (data e hora de Brasília). Página-2/2' • 
, 	• 
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'ATO DE ALTERAÇÃO N°3 e CONSOLIDAÇÃO DA JOSE CELIO 
CERQUEIRA COSTA EIRELI 

CNPJ n° 00.451.03,5/0001-91 

JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA nacionalidade brasileira, -nascido • em 
07/08/1962, divorciado, Empresário, CPF n° 253.665.215-72, CURG n° 0300198000, 
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Francisco Vieira do Amaral, 
335, Casa, bairro Petrobras, Biritinga, BA, CEP 48.780-000, BRASIL. 
Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de irome JOSE CELIO 
CERQUEIRÀ COSTA EIRELI, registrada nesta junta Comercial- do Estado da Bahia, 
sob N1RE n° 29600070471, com sede Rua São Francisco', 335, Centro Biritinga, BA, 
CEP 48.780-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa híridica/NIF sob 
o n° 00.451.036/0001-91, delibera e ajusta a presente alteração e Consolidação, nos 
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
Serviço de transporta de passageiros - locação de automóveis com Iriótorista; comercio 
atacadista de cimento, comercio varejista de cimento, comercio varejista de materiais d 
construção, construção de apartamentos, ca..ns, conjuntos habitacionais,,  'Nédias, 
edifícios, edificações, condomínios residenciais, prédios públicos, comerciais e 
industriais, obras de acabamento da construção, obras dè urbanização - ruas praças e 
calcadas, transporte escolar, locação de automóveis sem condutor, capinação de Vias e 
rodovias, coleta de resíduos não perigosos; obras -de ..terraplenagçrn; • aluguel d 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; distribuição 
de agiu por caminhões; construção de instalações esportivas e recreativai; obras de 
engenharia civil tais como a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de 
arrimo, obras de contenção; preparação de canteiros de obras e limpeza de terreno; 
instalação è manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias 'é de gás;' 
impermeabilização em edificios, casas e obras de engenharia civil; instalação de portas, 
janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; pintura exterior e interior de edificios.  e • 
casas; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de 
fundações; obras de alvenaria; construção de partes de edificios e casas, tais comi: 
telhados, coberturas, chaminés, lareiras e churrasqueiras; serviço de taxi; serviços de 
alimentação para eventos, festas e recepções - bufê; transporte rOdoviário depcaiga, 
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal e A terestadual, transporte 

ál 
rodoviário coletivo de. a geiros, sob egirne de fretannent :: ,rera sa12  ui nic .-l; limpeza 

ierbsgem 

	

	
.• 

e recuperação de rodovi 
li'd 	41gli  

r 

goeiro 	
Fin 	

Jos'ane 
Elder C.et •e Paula CNAE FISCAL 	MEmBRO À COM 

— 4923-0/02 - serviçg 	rte de passageiros - locação de automóveis com moteista 
• 

4399-1/03 - obras 	a 
4399-1f99 - :,crviços 	al:zados para construção não especificadas anteriormente 
4674-5/00 - comércio atacadista de cimento 	 • .. • 	• 
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção pão especificadoS 
anteriormente - 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4923-0/01 - serviço de táxi 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
4924-8/00 - transporte escolar 
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamotc, 
munici 
4930-21 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
interni icipal, interestadual e internacional 	 1 

*.• ,. • 

Rem: 81800001087447 

lUCEEt 

Página 

Certifico o Registro sob o n 7811153 em 26/11/2018 
Protocolo 187863644 de 26/11/2018 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2018 
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'ATO DE ALTERAÇÃO N°3 e CONSOLIDAÇÃO DA JOSE gELIO 
CERQUEIRA COSTA EIRELI 

CNPJ n'' 00.451.036/0001-91' 	, 

5620-1/02 - serviçOs de alimentação para eventos e recepções - bufê' 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 	 • 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exc 
andaimes 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 
4391-6/00 - obras de fundações 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
4120-4/00 - construção de edificios 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4313-4/00- obras de terraplenagem 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários 'embutidos de 
qualquer material 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa será administrada pelo seu titular;  JOSÉ CÉLIO' 
CERQUEIRA COSTA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representaçào ativa e ;* • 
passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular 
limitada ao capital integralizado. 

CLÁUSULA TEREIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial *ou em virtude .de 
condenação critilinat, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o 'acesso a cargos públicos, ou por crimç falimentar, de prevarica 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o s;sterna 
financeiro nacional; 'contra normas de defesa da concorrência, Contra, as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

< 
CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e . 
obrigações resultantes do contrato social permanece Serrinha - BA. 

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O ATO 
CONSTITUTIVO, NOS TERMOS DA LEI N° 10.406/2002. MEDIANTE AS 
CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTES:  

JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA nacionaliclAde brasileira, nascido em 
07/08/1962, divorciado, Empresário, CPF n" 25-3.665.215-72, Cl/RG n" 0300198000, 
órgão ex. edidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Francisco Vieira do Amaral, 
335 ,$2.a, bairro Petrobras, Biritinga, BA, CEP 8.780-000, BRASIL. 

.'" 

JUCEB 

JeceírtG, joaelivreor. Clive 

OVOU MUNICIPAL 
Req: 81800001087447 ' • 	Eider  de Paula 

embro / OPEL 
Certifico o Registro sob 	978111 c em 26/11/2018 
Protocolo 187863644 de /11/201 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°3 e CONSOLIDAÇÃO DA JOSE CELIO 
CERQUEIRA COSTA EIRELI 

CNPJ n° 00.451.036/0001-91 

Titular da Empresa Individual de Responsgbilidade Limitada de nome JOSE CEL 
CERQUEIRA COSTA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Balii 
sob NIRE n° 29600070471, com sede Rua São FranciFco; 335, Centro Biritinga, BA, 
CEP 48.780-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob * 
o n° 00.451.036/0001-91, resolve, no termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as • 
condições estabelecidas, Consolidar o Contrato Social, como segue:. 

• 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade tem por denominação JOSE CELIO 
CERQUEIRA COSTA EIRELL inscrita no CNPJ sob o 'e 00.451.036/0001-91,. com. 
sede à Rua São Francisco n° 335, Centro, Biritinga Ba, CEP 48.780-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem o seguinte objeto social: , 
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; comercio 
atacadista de cimento, comercio varejista de cimento, comercio varejista de materiais de 
construção, construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, • 
edificios, edificações, condomínios residenciais, prédios públicos, comerciais e 
industriais, obras de acabamento da construção, obras de. urbanização - ruas. praças e 
calcadas, transporte escolar, locação de automóveis sem condutor, capinação de vias e • 
rodovias, coleta • de resíduos não perigosos; obras de terraplenagem; aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; distribuição 
de água por caminhões; construção de instalações esportivas e recreativas; 'obras de 
engenharia civil tais como a construção de cortinas de proteção de encostes e muros çle • 
arrimo, obras de contenção; preparação de canteiros de obras e lirripeia de terreno; 
instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e -de gás; 
impermeabilização em edificios, casas e obras de engenharia civil; instalação de portas, 
janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; pintura exterior e interior de edificios e 
casas; aplicaçã6 de 'revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras', de, 
fundações; obras de alvenaria; construção de partes de edificios -e casas,, tais como:.  
telhados, coberturas, chaminés, lareiras e churrasqueiras; serviço, de taxi; serviços de 
alimentação para eYentos, festas e recepções - bufe.; trahsporte. *rodoviária de carga, • 
exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal e interestadual, transporte 
rodoviário coletivo , de passageiros, sob regime de fretamento, municipal; limpeza em 
prédios e em domicílios; construção e recuperação de rodovias. 

C:NAE FISCAL 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4399-1/03 - obras de alvenaria 	 • 
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente 
4674-5/00 - comércio atacadista de c;,:meLto 
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente 	: 	 • 	 • ••• 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4923-0/01 - serviço de táxi 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
4924-8/00 - transporte escolar 
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime--de fretamento, 
municipal 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, 

ermunicipal, interestadual e inteniacio . 
0-1/02 - serviços de alimenta o para e ,10 	 — bufa ;- 

RA MUNICIP 	e 
	. 
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Rect: 81500001987447J 
	

ereira Santo 
MEMBRO DA COPEI. 

exceto produtos perigosos e, mudanças.  ," 

Certifico o Registro sob o 97811153 em 26/11/2018 
Protocolo 187863644 de 26/11/2018 
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L ATO DE 'ALTERAÇÃO N°3 e CONSOLIDAÇÃO DA JOSE CELIO 
CERQUEIRA COSTA EIRELI 

CNPJ n° 00.451.036/0001-91 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 	-• 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excetít 
andaimes 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 	Jet'eir noives Clive 
4391-6/00 - obras de fundações 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
4120-4/00 - construção de edifícios 

Jos e 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
ME 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreatiwas 
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 
4313-4/00 - obras dá terraplenagem 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de • 
qualquer material 
4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral 
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

•• 
CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social em moeda corrente no país é de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500,000 (quinhentas mil) quotas 
de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado pelo titular. 

. 
CLÁUSULA QUARTA. A empresa será administrada peio seu titular, JOSÉ CÉLIO 
CERQUEIRA COSTA, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e 
passiva, judicial e extrajudicial, desta ElIZELI, sendo a responsabilidade do titular 
limitada ao capital integralizado. 

CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas, da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei espeeial 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 lAblicos, ou por crime falimentar, de" prevaricação, • 
peita 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 pública. ou propriedade. 

• 

egoeiro 

• 
CLÁSULA SEXTA': A Sociedade iniciou suas atividades em 21/02/1995 'e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, O 
administrador prestárá contas justificadas de sua administração, • procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimoni e do balanço de resultado evinômico, 
cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, 4slucros ou perdas apurados. 

CÂMARA MIM 
Elder Celesti 	ula 

Me gj COPEL 

Pereira Santos 
RO DA COM 

Req: 81800001087447 

Certifico o Registro sob o rip 97811153 em 26111/2018 
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Biritinga - BA, 16 de novembro de 2018. 

+ 7.4:/e""  
JOSE CELIO CERQUE1R COSTA • 

CPF: 253.665.215-72 
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-JOSÉ CELIO CE ROUE IRA COSTA 2276 A8358'484:0, 

' 
• 

- "Em testeMunho da verdade. Joyce Samentha De Jes Silv 
Esciavente Autorizada - Serrinha - BA 220 t /2013. Vior d 
Emol: R$ 2.07 Taxa: RS 2.23 

'ATO DE ALTERAÇÃO N°3 e CONSOLIDAÇÃO DA 30SE CELIO,  
CERQUEIRA COSTA EIRELI 

CNP.) 0  00.451.036/0001-91 	 O 	f 2642, 
CLÁUSULA OITAVA. Declara o titular da EIRELI, para os deyidos fins e efeitos 
direito, que o mesmo não participa de nenhunia outra empresa, pessoa jurídica dessa:2 1 0c2/  
modalidade. 	

• 

t.)  
CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua 
atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo'interesse. 
destes, o valor de seus haveres será apurado 	liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 	 • 

CLAUSULA DÉCIMA. A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais 
outra dependência, mediante alteração contratual. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei tf 10.406/2002:: 	— 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações:resultantes do contrato social é Serrinha - BA.. 

• 

I 4 , 4" 
Josai e Pereira Santos 

MEMBRO DA C9PEL 

Reg: 81800001087447 

Certifico o Registro sob o n 97811153 em 26/11/2018 At. 	
Nome da empresa JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI NIRE 29600070471 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

  

NOME DA EMPRESA JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI 	 . 
PROTOCOLO 187863644- 26/11/2018 
ATO 002 - ALTERAÇÃO 	 , ., 	. 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NIRE 29600070471 
NPJ 00.451.036/0001-91 

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2018 

EVENTOS 
)51 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97811153 

Jeceir G olvzr. Clive 
Pr goeiro 

5510 DA isx 	• 

44)  

//11‘\\ ''.  

,o1.\  AIk ,I 
Josan: Pereira Santos 

MEMBRO DA DOM. 
_ 

BRASIL  

• 

44, çlceii 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 

14.0) 
.t.of 

PLICEI3 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n 97811153 egri 26/11/2018 
Protocolo 18786344 de 26/11/2018 

26/11/2018 eye 

r 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assiinda em 26/11/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geia' 
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'Ministério uo Desenvolvimento, Indústria e Comércif Exterior 
Secretaria de Comésrio e Serviçim 
Departamento Naciónal de Registro do Comércio I, 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA BAHJA 

A Empresa JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI, estabeleCida - kla 
Avenida Eladio Gomes da Silva n° 25, Loja, centro, Biritinga Bahia, CEP 48.780- • 
000, com CNPJ n° 00.451.036/0001-91, requer a Vossa Senhoria o .arquivamento do 
presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra ija. conc,liçâ'o dç 
MICROEMPRESA, pos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 

Código do ato: 315 • 
Descrição do Ato: Els.,TQUADRAME 

e;itvo 	dmARAMUNICIPAl 
:ce.etir 	 Elger Cele P o 

José Celio Cerqueira Costa 

Para uso exclusivo da Junta Comercial:. 

e Pauta 
OPEL: 
BA, 26 des'março. de 2015. 

. . ..; 
ODE 	41.  

". 

,,Josa e ereira.Santõ 
MEMBRO 04,COPAL • 
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00.451.036/0001- 

Rua São Francisco, 335 - Ce 
CEP 48.7804)00 

9 

Jeceir G çailvZ5 eihir 
PC oeiro 

ELI 
TA EIREIJ - ME 

1 CERQU 

CÂMARA MUNICIP 
Elder 

o 
E CELIO CERQUEM, COSTA EIRELI 
CNPJ ng 00.451.035/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQUE IRA COSTA 

RG ng 0300191313-00JPF (MF) 253665215-72 
DIRETO "7/, ' RESI1ENTE 

11‘ ,§ 

JORGE HUMBERTO R. FEITOSR 
CRC Ng 15.854 

CPF NP. 049.166.205-00 

oreira Santos 
O DA tOPel 

COStd 
/BA 

253.b .215-72 
Direi Presidente 

30019 

1 Rp[a. Sii6cO,if 33,5:: CentrO - CEP 48.780-000 - 
. . 	BifttingkBA. 'E-Mail: eérqueiram(at sonst.1.(2.mai l.com  , ,_.  , 	' 	 , 

FILHO 
de Paula 	ME 

COPE!. 

J C3 Locação de Veículos Limpeza Pública e 
José Célio Lerqueira Cósta - Eireli ME - CNPJ: 00.451.036/0001-91 - Irise. Est.: 

pEcumAção PRN "ME" e "EPP". 

R empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTR EIRELI, • inscrita . no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida • na Rua São 
Francisco, ng 335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/BR, por 
meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico . Contábil, 
declara sob as penas da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa •ou.  Empresa 
de Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anua/ da sociedade, no último 
exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3,  da 
Lei Complementar ng 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses' de 
exclusão relacionadas no art. 39, § 49, incisos I a II, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

Simões Filho-Ba , 25 de julho de 2019 • 



Jc 	Locação de Vekvicz: Limpeza Públic3-e 
José Célio erque ira Costa - Eireli ME - CNRI: 00.451.036/0001-9,4 - Insc. Est.: 

04 21  

DEcumnção DE REGULARIDADE TRABALHISI 

Câmara Municipal de Simões Filho PREGÃO PRESENCIAL Ng 086/2819 

Prezados Senhores, 

R empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, ng 335 -, Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/BR, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL Ng 006/2019, declara, sob as penas da lei, em 
atendimento ao quanto previsto no inciso HHHI I i do art. 72 da 
Consdtuição Federal, para os fins do disposto no hIC150 U do art. 98 
da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(H) nem menor de 16 anos. 
(u) nem menor de 16 anos, saiu a c ndição de aprendiz, a / 

partir 
Jereir G 

Pr 

José io quei Costá 

	

RG 0019m 	P/BA 
CP 	"12  -• 	5-72 
Diretor / Presidente 

CELle CFRQUEIRR COSTA EIRECI 
,NPJ ng 80.451.236/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQUE IREI COSTA 

RG ng 030019G8-80, CPF (MF) 253665215-72 
DIRETOR/PRESIDENTE ro 

e 14 anos. 
alves Clive 	CÂMARAMUNICIPAL S.. 	Jos e Perei a Santos 

goeiro 	 Elder 	de Paula 	MEMBRO DA COM 
COPEI 

Simões 	-Da , 25 de julho de 201 

O• 451 O 
VÁ' JOSE 

cos 

01-911  

Rua Saci Francisco, 335 
CFR 48.780000 

- 
Rua São Fráncisco, n° 33,5 - Centiw- CEP 48.780-000 - 
Biritinga/BA.0E-mail: .cerquei iarntnst 1gn&i1 .enY 



1 

DECLARO° - ART. 9g DA LEI Ng 8.666/9 

A 

Câmara Municipal de Simões Filho PREGÃO PRESENCIAL Ng 006f2 

Prezados Senhores, 

iJ C3 Locação de Veicnios Limpeza Pública e 
José Célio uerqueira Costa - Eireli ME - CNPJ: 00.451.036/0001-91 - Insc. Est.: 

R empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, rig 335 - Centro - CEP 48.780-800 - Biritinga/BA, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL Ng 006/2819, declara para os devidos fins de 
direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela 
Câmara Municipal de Simões Filho, que não possuímos servidor 
público em nosso quadro, conforme determina o art. 99, inciso III, 
da Lei 8.666/93. 

Por ser a empressão da verdade, firmamos a presente. 

Simões Filho-Ba , 25 de ju!ho de 2019 

ohms ciwe 
qoeiro 

get- 	( 
CELIO CE QUEIRA COSTA EIRELI 

CNPJ ng 00.451.036/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQUE IRA COSTA 

116 ng 03001980-00, CF (MF) 253665215-72 
DIRETOR/ 7  S: N1F 

dits* 4> 

ME 
embro 

CÂMARAMUNICIP 
Elder no de Paula 

COPEI. 

ereira Santos 
BRO DA COMI 

n00451,036/0001-971:1  
José ( élio Cargueira sta 

RG 3.! • I s 	BA."' 
CPF 2 .1,- 	5-72  
Diretor! Presiden 

BIRITINGA- 

Rua "Sãofranbisco; n° 35-Centro - CEP 48.780-000 .7 
BiritinG1"ailiA. E-mail: cerq,ueiramatconst.lagmail.cpm .; 	5 	 - 

JOSÉ CÉLIO CE 	COSTA 

RUA SÃ FRi 	CO, N2 335 
CENTRO,C 48.780-000 



Jc 	Locação de Veículos Limpeza Pública e 
 	José Célio erqueira Costa - Eireli ME CNPJ: 00.4e$ 	- Insc. Est.: 

/140/ 
DECLARI1010 DE DISPONIBILIDdh-D VEÍCULOS 

II 

Câmara Municipal de Simões Filho Pregão Presencial ng 006/2019 

Prezados Senhores: 

CÂMARA HUM 
Oder 

R empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, ng 335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/RR, DECLFIR 
que terá disponibilidade dos veículos 100% tercerizados, objeto 

s, desta licitação, conform preceitua o parágrafo 69 do Art. 30 de 
Iteraçães. 

ereira Santos 
RO DA COM. 

FILHO 
no de Paula 

COPE,. 

ei ng 	6/93 e poste 
Josa 

ME 

Simões Filho-Ra , 25 de julho de 2019 

el.!,tit Go eives Oliva 
Pre oeiro 

fr conc-4 
SE CELIO CERQUEíRWtOSTR EIRELI 
CNPJ ng 00.451.036/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA 

RG ng 03001980-00, CPF (MF) 253665215-72 
DIRETOR/PRESIDENTE 

Jos ' Céli 
RG 3 

CPF Z53. 
Diretor / Preside 

• 

OU 451,036/0001-911 
E-00451.036/0001-97P JOSÉ 

JOSÉ CÉLIO CERQUEM COSTA - EIRELI- 

RUA SÃO FRANCISCO, N2 33S 
CENTRO,CEP: 48.780-000 

BIRITINGA- BA 

E CO - ME
IRA 
 

Rua São F'rancisco, 
335 - Centro 

CEP 48.780-000 
Bintinaa-BA 

 

tia Sáb.Erap'disc9, 11°.,3,3$  -,Centrp-,-CEP 48.780-000..-.)„,„ 
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Jc 	Locação de Veículos Limpeza Pública e 
José Célio erqueira Costa - Eireli ME - CNPJ: 00.451.036/0001-91 - Insc. Est.: 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Câmara Municipal de Simões Filho Pregão Presencial ng 0 

Prezados Senhores: 

CÂMARA MUNI 
Elder 

A empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, ng 335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/BIt 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
Pregão Presencial ng 006/2019, junto à Câmara Municipal de 
Simões Filho, para a prestação dos servíços objeto deste certame, 
declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo 
à sua contratação; 

Que não foi declarada inidõnea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública a nível Federal, Estadual e Municipal; 

Que se compromete a informar a superueniência de 
decisório que a julgu inidonea, durante a tramitação do 
procedimento licitatório .4 da 

i

ecução do Contrato. 
P r ser a evpressigs4.(.. 

e:e 1;krat'S 
e • 	aandtoes, firmamos a presente. 

MEMBRO DA COPra no de Paula 	 • embrc CUEL 
oes Filho-Da, 25 de julho de 2019 

aivz s eiive J 
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C.Ctir G 
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SÉ CELIO CERQUEIRR COSTA EIRELI 
CNPJ riP 00.451.036/0001-91 

'00.451.036/0001 
. 	JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA 

03 01980-00, CPF (MF) 253665215-72 
JO 	RQUEIRA 	DIRETOR/PRESIDENTE 

- ME - 	„ 
wf 	Jose C 

RG 3 
CPF 
Diretor 

Rua São 
Centró 

CEP 48.780-000 
Biritinga-BA 

erqueira C 
01980 

St0 
, /BA 

65.215-72 
idente 

,-. 
R uq:Sâi, jo, - seq., 335 - Cerik- C,,EP 48.7 	

Qm
4000 - 

43 irignàa Ã!' nal 	e uea'armatebiR:t:1(4'  'illi.i.e 	, . 	 .. 



Jc 	Locação de Veículos Limpeza Pública e 
José Célio erqueira Costa - Eireli 1\41, CNN: 00.451.036/0001-91 - Insc:Est.:-, 

AL o 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE SERVIDOR PU:13LiC0 
NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DÁ LICITANTE: 

Jeceir Go 
Pre 

À EMPRESA JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI-ME, INSCRITA NO 
CNPJ N° 00.451.036/0001-91, COM SEDE NA RUA SÃO FRANCISCO, N° 335.—
CENTRO — BIRITINGA-BA., DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITO, 
QUE NA MINHA EMPRESA NÃO POSSUI, SÓCIO VINCULADO. DIRETA' OU 
INDIRETAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE 
SIMÕES FILHO-BAHIA, BEM COMO QUE EXERÇA CARGO COMISSIONADOS 
OU COM VINCULAÇÃO A QUALQUER ÓRGÃO DO CONTROLE DA 
MUNICIPALIDADE. 
POR SER VERDADE, ASSINO A PRESENT 

4ZZ Cilve 
eiro 

1 
T 	, 

Á 4.1411  

	

dmARAmuNicip 	'ás GO 	osan Ir , • ira Santos 

	

Elder Cele . de P 	ME :. O DA COM 

	

Memb . 	, • t. 
ICA —BAHIA, 17 DE JULHO DE 2019 40  

--Ãc( (tcr< 
CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI ME. 

	

CNPJI\P 00.451.036/0001-91 	• • 
JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA 

RG. N°03.001.980-00 SSP-BA., CPF N° 253.665.215-72 
DIRETOR — PRE 	TE 

oso ONSIC9,364001r9f 
JOS 

-2 
Rue; São Francisco, 335 - en 

CEP 48.780-000 ' 
Biritinga -BA 

ose 

 

.o„:-C.g. P.48.780-000 7 

cerquelramaicons,t. 1 63mail  :com 7/ 	: - 	 , 

 



Jeteir Go alvas Cilvia 	CÂMARA MUNICIP 
Pre oeiro 	 El,der 

PEDIDO N°: 
II 

Paula 
COPEt 

ereira Santos 
ME BRO DA COM. 

28/06/2019 .003712549 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

• 

CERTIDÃO ESTAI:SUAI: 
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIALE 

EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003712549 	 J. LHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjbajus.brisco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de féitos cíveis do EstadO da, Bahia, • 
anteriores a data de Z8/06/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

JOSÉ CÉLIO CERCUSEIRA COSTA EIRELI ME, portador do CNPJ: 00.451.036/0001-91, estabelecida na'Rua 
São Francisco n° 335, Casa, Centro, CEP: 48780-000, Biritinga - BA. ********************""f*********"********* - • 

• 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a'fitularidade Ser cOnferida polá 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dadás pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 
• 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emisSão.'Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 	 ' 

Salvador, sextá-feira, 28'de junho de 2019. 
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196346789 
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~Ira Santos 
BRO DA COM págipa.:, 1/2 

CONTROLE 90.403.171.967.51 CPF SOLICITANTE: 253.665.215-72 NIRE: 2960 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO E:NIDE 

Jeutir Gc, aIveS Ouve 
l't oeiro 

• : 	• 
Emitida: 26706/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

tt15.://regin.juceb.ba.gov.brIregin.ba/felavalidadocs.aspx  • 

CÂMARA MV 
. E no de Paula 

/ COPEI 
Ceie 
embr 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO' 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO.DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL , 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s5o vIaentesn. 
' 

	

	 _!.__,.. 	 Empi3 	SA 	. 	 - 	-- '•:•:- .- a ,,, , ;7. 	, 	-- ... 
Nome Empresarial 	JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI 	 .. • 	 .' 	 • • 	•• 
Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 	. ,. 	..' 	• 	 ' ..: 

NIRE(sede) 

29600070471 	' 

CNPJ 

00.451.036/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivb.  
21/02/1995 

Inicio da 'atividade 

21/02/1995 
Endereco: 
RUA SAO FRANCISCO, 335, CENTRO, BIRITINGA, BA- CEP: 48780000 	 ,- 	 ' 

"; .t " 4,.rWtt-2-M-1.1X.~. 	'a_:!- 4  ''':' . 	 OBJETO scictÁt-r. 	_.•,..' Alellell~...1  
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO ATACADISTA.DE  * 
CIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE CIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CON'STRUDA0 DE, 	. 
APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDfICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS, 	• PREDIOS PUBLICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, OBRAS DE ACABAMENTO DACÔNSTRUCAÓ, OBRAS DE U.RBANIZACAO - 
RUAS PRACA.S E CALCADAS, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, CAPINACAO DE VIAS E 
RODOVIAS. COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQIIIPAMEN'TOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 	• 	. 
CCNSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE, ENGENHARIA CIVIL TAISCOMOA,CONETRtXÃO DE • 
CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, OBRAS DE CONTENÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE, 
OBRAS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE - 
GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS, CASAS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, 	..• , .. 	„ 	. DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE EDiFídiOS E CASAS', APLICAÇÃO DE . 	. 
REVESTIMENTOS E DE RESWAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; 	 -7  

, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS E CASAS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS  
CHURRASQUEIRAS; SERVIÇD DE TAXI; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS, FESTAS E RECEPÇÕES - BUFÊ; 	-. 	 ' 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, . 	.. 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, itifUNICIPÁL; LIMPEZA EM:PRÉDIOS E 
EM DOMICÍLIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO  DE RODOVIAS. 	 •• ... 	 . 

- 	 g""•''•V‘'UW:44%,142:0g:6C-1.X1:1" '1"- 	‘:4/  ' " 	',  °. ' 	• • .FDPIRTE ,.. 
:: 	•-• ' 

' t5',P;IRÁZO-  D-EIDISRXCÃb,•';lie 
. R$ 500,000.00 
QUINHENTOS .. MIL REAIS .. 

Capital integralizado: 
R$ 500,000.N.) 	 • 
QUIN!!-IENTCS MIL REAIS 	' 

, 	 • 

M 	empresa 
.. 	.. 

. 	• . 

. 
•• 

" 	' 4 	• . 
. 	. 

. 

l 
. 

4 
".• 

' 	 k4.,á2',..4,%.4. 	Sz,14,-, 	,âg':,A4Z-'21.á ''''. TITUTARTAblvilw.0.1" 	 - 	- 	V '. -,t, ' ,MkPo, 	,..:,- 	i.'24° 	 ..-;•°,4 
Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato '• 	Térrnindclo mandato 	• 	' 

JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA 
253.665.215-72 

SÓCIO /ADMINISTRADOR )00b00( XX/XX/XXXX 
• 

-'. ' 7}Nten:%""NÁK,1 É N *6'. ' .0i. &MACK() 	 ;:' 
. 

k., 	, 

	

."-'. ‘.'W''''81"krU 	- 	 4 	c?  
Data 	 .• Número 

• 26/11/2018 	 97811153 
• REGISTRO ATIVO- 	. 

, 	. 	 ., 
Sem Status 	. .. 
- . 

Ato: 	002 - ALTERAÇÃO 	 . 	
. 

• 	. 	
... 	.. 

o  Evento: 	021 - ALTERACAO DE D' *OS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 	, 	 • 	 ' i •,-5.âzi:+:5,'",„ 	w...ws.-1.. 	.rapm,... 	IA .1".   



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO •• 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA •' 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL.,  

?f1 /41..1).• 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na os adi ão. 

ã ego 

2 
DERE 

CÂMARA NU Os : 	• 

4! • 

Fillio  Jos ..leterelfira 
no de  Paula 	MEMBRO DA C 

o / COPEI 
Unir Go 

1,r? 

CONTROLE: 90.403.171.967.51 CPÉSOLICITANTE: 253.665.21 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIF 

alves ÇlIve 
oeiro 

0471 Effittida: 26/08/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
http://reginjupeb.bá.gov.bdregin.ba/télavalidedOcs,aspx  

I., 	 . 	4W-A i4PI:vg 	'. 	• 
Nome Empresarial 	JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELi •- 
Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 	, • 

N1RE(sede) CNPJ 

29600070471 

• 

00.451.036/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 	. . 

' ' 

Inicio da atividade 
. 

21/02/1995 21/02/1995 
Endereco: 	 • 
RUA SAO FRANCISCO, 335, CENTRO, BIRITINGA, BA- CEP: 48780000 	• 

" N I RE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	)00000( . 	 •: 
• Endereço: 	X)(XXXX 

 • 

• 
• 

' 
, 	.. 

• . 

SALVADOR - BA, 26 de Junho de 2019 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

• 

,r 

• 

196346789 
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:unir G 
, p 

eives Silve 
goeiro , 

CÂMARA MUÍI 
El 

OES FILHO 
tino de Paula 
/ COPEL 

ereira Santos 
RO DA COPE. 

C3 Locação de Veículos Limpeza Pública e Engenharia 
José Célio Cerqueira Costa - Eireli ME - CNPJ: 00.451.036/0001-91 - lnsc. Est.: 110.969.725 

DECLARAÇÃO PARA "ME" E "EPP" 

A empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRA COSTA El RELI, inscrita no CNPJ son 

n° 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São Francisco, n° 335 — Centro 
— CEP: 48.780-000 — Biritinga/BA, por meio do seu responsável legal e 

Contador ou Técnico Contábil, declara sob as pensa da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, 

não excedeu o limite fixado nos incisos 1 e II, art. 3°, da Lei 
Complementar n° 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no art. 3°,§ 4°, incisos I a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

Simões Filho-Ba, 25 de julho de 2019. 

t 

4 
SECELIO CERQU EIRA COSTA EIRELI 

CNPJ n° 00.451.036/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQU EIRA COSTA 

RG no 03001980-00, CPF (MF) 253665215-72 
DIRETOR/PRESIDENTE 

7 

S 	NT"R FREI'TAS' DE A 	JO 
CRC/BA :015814/0-4 

CPF: 358.455.035-15 

lá 
MIL." 

Rua São Francisco, n9  335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biri /./zr.ga/BA. 
E-mail: cerqueiramatconst.1@gmail.com  

   

   

 

C) 75. 9.9144-4146 
C) 75.9.9125-9976 
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Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO-Ba 

Modalidade: Pregão Presencial n2  06/2019 
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MEMBRO DA COPEL 

inistrativo n2  115/2019 
r" VS3 • SOS3r 3(21011\101M 011\NS--" 

SeZ t7/.917i7 :c190 
SV020 StllaW04135VSS01,1 *\t‘i *GT AV 

S0011*13S 3 1\1100S -
1Y1N3191Nd 

01011\0030 OgitlaãOVNI.W.O0M13d0, 
‘9Z- V3001%).5LOt°Z,?:' CÂMARA MUER 

Elder Cele 
Me 

de Paula 
OPE 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS . CN PJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR N2 30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
EMAIL copelsajPhotmaiLcorn 	( 75 ) 88059770 	 Página 1 



• 

coa I eJ.illwalrit••••••~1~~...~ .•..•"•~N.  Ire•*O.0 ot. I. C 4. C %Mon gms 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• • 

• 
• 
• 

• • • • • • 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa 

de Trabalho Desenvolvimento Ambiental Social e Serviços 

CNP.122.307.578.0001-28, 

igo 
Jeceir G çaives C;IVC 	CÂMARA MU 

P 	eiro 	 Elder 
M 
de N embro 

O se fe 

SIMES 

COPE 

Josa 
NE 

JU B 229400041213 

ereira Santos 
DA COPIEI. 

Ao quatros dias do Mê 
horas e vinte minuto 19: 
Geral Extraordinária da Coo erativa de Trabalho Desenvolvimento Ambiental Social e 
Serviços, CNPJ 22.307.578/0001-28, NIRE JUCEB 29400041213,na Avenida Beira Mar n2  30, 
Bairro Nossa Senhora das Graças- CEP 44574-295, Município de Santo Antônio de Jesus-Ba, 
Abrindo os Trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, o senhor presidente SANDOVAL DOS 
SANTOS, invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão da A.G.E, em 
seguida foi constatada a presença dos senhores e senhora cooperados na Sessão da 
Assembleia Geral Extraordinária, são eles, SANDOVAL DOS SANTOS, GlLVAN BRITO DA SILVA, 
DAMIANA CONCEIÇÃO QUADROS, JOSE FERAAlADO DOS SANTOS, DULCE RIBEIRO DOS 
SANTOS, ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS, ATAIDES NUNES DA SILVA, IRACI SOUSA GOMES, 
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GARCIA, ALEXSANDRO DOS SANTOS, com o objetivo de 
atender a convocação da Assembleia Geral Extra Ordinária, para Deliberar as Matérias, que 
esta contidas na ordem do dia, a qual será deliberada da seguinte forma. 

presente os senhores e senhoras cooperados, Assembleia 
de dois Mil e dezesseis, 04/12/2016 as dezenove 

12 Pauta Deliberar a cerca 	processo de Exclusão de cooperados no quadro de 
Associados da Cooperativa, são eles DAMIANA CONCEICAO QUADROS, 
ALEXSANDRO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACA5 DA SILVA GARCIA, 
ATAIDES NUNES DA SILVA 

29 Pauta Deliberar a cerca processo de Admissão no quadro de cooperados da 
cooperativa, são eles, 	LUCIANO DE JESUS SILVA, PAULO REIS DOS 
SANTOS, CAIO SANTOS DOS SANTOS, EVERALDO PEREIRA DA SILVA 

32  Pauta Deliberar a cerca processo escolha dos novos membros da Diretoria e 
Conselho Fiscal, para o Biênio dois anos 

42 Pauta O que ocorrer 
Após o senhor presidente realizar a leitura pausadamente da ordem do dia, foram todos 
discutida, pelos cooperados presentes, sendo assim foi aceita e aprovada a Exclusão dos 
senhores DAMIANA CONCEICAO QUADROS, Viúva, Brasileira, Auxiliar de Serviços Gerais, 
portadora da cédula do RG n2  0391578227-5SP-BA, CPF n° 192471095-15, data de Nascimento 
16 de Fevereiro de 1957, Residente e Domiciliado na Rua Nossa Senhora das Graças n° 292-
Bairro Nossa Senhora das Graças, Cep 44.574-280, Cidade Santo Antônio de Jesus-Ba. 
ALEXSANDRO DOS SANTOS, Casado, Brasileiro, Vigilante, portador da cédula do RG n2 
0845251180-SSP-BA, CPF n° 960314765-68,d ata de Nascimento 10 de Agosto de 1977, 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS. CNPJ 22.307.578/0001-28, 
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Residente e Domiciliado na R 4 . 	 1,19  120-E Alto Santo Antônio —Bairro Renato Machado 
,Cep 44.571-970, cidade San Antj nio de Jesus-Ba. MARIA DAS GRACAS DA SILVA GARCIA, 
Casada, Brasileira, aposentada, portadora da cédula RG n9 0441112674-SSP-BA, CPF n° 
32966192859-91, dota de Nascimento 7 de Novembro de 1955, Residente e Domiciliado na Rua 
do Calabar n° 208- Bairro Nossa Senhora das Graças, Cep 44.574-310, cidade de Santo Antônio 
de Jesus-Ba. ATAIDES NUNES DA SILVA, Solteiro, Brasileiro, Comerciante, portador da cédula 
do RG n° 03946819-40-SSP-BA, CPF n2  465401805-004ato de Nascimento 05 de Junho de 
1958,Residente e Domiciliado na Rua Bom Pastor n° 22 Alto Santo Antônio-Bairro Renato 
Machado, Cep 44.574-970, cidade Santo Antônib de Jesus-Ba, do quadro de Cooperados da 
Cooperativa, e também foi aceita e Aprovado, a Admissão de novos cooperados no quadro da 
Cooperativa, são eles LUCIANO DE JESUS SILVA, PAULO REIS DOS SANTOS, CAIO SANTOS DOS 
SANTOS, EVERALDO PEREIRA DA SILVA, em seguida a Assembleia Geral Extraordinária, 
escolheu e elegeu por ACLAMAÇÃO, os novos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, ficando 
composta da seguinte forma a nova Diretoria, para o mandato de 02 anos ( Biénio ) Diretor-
Presidente- SANDOVAL DOS SANTOS, casado, Brasileiro, comerciante, portador da cédula RG 
0968.3941-40 SSP-BA, CPF 803164925-15, data de nascimento 13 de Outubro de 1982, 
Residente a Avenida Beira Mar na  30 Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 44574-295-Santo 
Antônio de Jesus-Ba, Diretor vice-presidente- EVERALDO PEREIRA DA SILVA , Casado, 
Brasileira, Eletricista, portador da cédula 80667723, CPF 779033665-72, data de nascimento 
10 de Março de 1971, Residente a Rua da Conceição São Benedito- Santo Antônio de Jesus-
Ba. Diretor- Secretário- PAULO REIS DOS SANTOS, casado, Brasileiro, Motorista, portador da 
cédula RG 522304737, CPF 67830277541, data nascimento 31 de Janeiro de 1975, Residente a 
32 Travessa do cajueiro n 36 —Bairro do cajueiro-Santo Antônio de Jesus-Ba. Diretor- 
Tesoureiro- CAIO SANTOS DOS SANTOS, solteiro, Auxiliar Técnico Adm., Brasileiro, portador da 
cédula RG 20491147-88, CPF 863093655-09, data nascimento 30 de novembro de 1996, e 
Residente 2E Travessa Beira Mar n 36 Bairro Nossa Senhora das Graças- Santo Antônio de 
Jesus-Ba, Membros do Conselho composta da seguinte forma para o mandato de 01 ( Um 
Ano) Conselheiro- JOSE FERNANDO DOS SANTOS, Casado, Brasileiro, Motorista, portador da 
cédula RG 0591933284-SSP-BA, CPF 632552195-15, data de nascimento 22 de Maio de 1971, 
Residente a Rua Cosme e Damiao nE 16 Bairro Andaia, cep 44572-410-Santo Antônio de 
Jesus-Ba, Conselheiro- LUCIANO DE JESUS SILVA, Casado, Almoxarife, portado da cédula RG 
0515477420-03, CPF 056527215-29, data nascimento 19 de Julho de 1987, Residente a Rua 
Doutor Antônio Jose de Araújo ne 564 Bairro São Benedito —Santo Antônio de Jesus-Ba, 
Conselheira- IRÃO SOUSA GOMES, viúva, Brasileira, Aposentada, portadora da Cédula do RG 
04745664-71, CPF 930066325-91, data de nascimento 06 de Fevereiro de 1948, Residente 
Rua Justiniano Rocha Gaivão ne 15- Centro —Santo Antônio de Jesus-Ba, Suplente- GILVAN 
BRITO DA SILVA, solteiro, Brasileiro, Auxiliar Adm. Portador da cédula RG 1493221272-SSP-
BA CPF 861250905-07, data de nascimento 21 de dezembro de 1994, Residente Conjunto 
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COM 
DO Benfica-Cajueiro-Santo Antônio de Jesus-Ba, 

Suplente- DULCE RIBEIRO DOS SANTOS, casada, Brasileira, Agente Serviços Adm. Portadora da 
cédula RG 055072775-SSP-BA, CPF 021414125-01, data de nascimento 05 de Abril de 1962, 
Residente Avenida Seira Mar ng 30 Bairro Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio 
Jesus-Ba, Suplente- ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS, Divorciado, Brasileiro, Aposentado, porta o 
da cédula RG 1283809-SSP-BA CPF 0744873-49, data de nascimento 10 de Fevereiro de 29àt2, 
Residente a Rua Santa Luzia nE 65 Bairro Renato Machado-Alto Santo Antônio-Santo Antôn) 
de Jesus-Ba, Após tomar posse a Nova Diretoria em Juramento prometeu cumprir fielmente a 
determinações Estatutárias e zelar pelo nome do Cooperativa e ser fiel na parte que lhe cabe, 
em seguida foi Aprovada pela AGE as cotas dos novos cooperados, sendo adquirida os contas 
dos Cooperados excluídos, os novos cooperados possa a obter a cada um individual 10%, 
10.000 ( Dez Mil Reais) permanecendo o mesmo valor do capital Social da Cooperativa na 
Ordem de R$ 100.000,00 ( Cem Mil Reais). Declaração de desimpedimento. Os cooperados 
já no preambulo desta ATA dedara sob as penas da lei de que não estão Impedidos de 
exercer a administração da cooperativa por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a a pena que vede, ainda temporariamente 
, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da ocorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade ( Art. 1.011, 12, c/c/202 ) . e os ( Art. 51 e 56 da lei 5.764/71). Não havendo 
mais nada a ser discutido, passou -se para o que ocorrer, com o uso da palavra o senhor 
presidente agradeceu pela confiança dos demais cooperados por ter lhe conferido o voto para 
permanecer na Presidência da Cooperativa, e prometeu dar continuidade do belo trabalho 
que vem desenvolvendo a frente da Cooperativa. Não tendo mais nada o ser declarado dou 
por encerrado a presente Sessão da AGE, esta ATA é cópia fiel daquela Transcrita no livro de 
ATAS da Cooperativa, e que vai assinado e rubricada, pelo PRESIDENTE, pelo DIRETOR VICE-
PRESIDENTE, pelo DIRETOR-TESOUREIRO, pelo DIRETOR-SECRETARIO, pelos CONSELHEIROS, e 
pelos SUPLENTES e os Cooperados Excluso. 

AllE~E~Efimefflem 
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Cooperado Excluído da cooperativa 

RG n2 0845251180-SSP-BA, CPF n2 960314765-68 

Cooperada Excluída da Cooperativa 

RG ne 0441112674-S5P-BA, CPF n2  32966192859-91 

Wla$ES MINIP. Q44  -Jun 
Cooperado Excluído da Cooperativa 

RG n9 03946819-40, CPF n 465401805-00 

Josa !. Pereira Santos 
MEMBRO DA COMI. 
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ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL ,S'OCIA E E' SERVIÇOS 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, 101?0, PRAZO DE DCIR:i1C:ÃO, 
ÁREA DE AÇÃO E ANO 'SOCIAL 

	

..... 	I 
Art. 1" - A COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOEVIMEIVTO AM WENTAL 
SOCIAL E SERVIÇOS, constituída no dia 02 de Fevereiro de 20.1,4‘,..corill 
autonomia Administrativa financeira rege-se pelo presente Estatuto, valores 
princípios cio cooperativismo, pelas disposições legais, pelas diretrizes da au 
gestão, legislação, tendo 
a) sede administrativa, na Avenida Beira Mar it" 30 Nossa Seu/tora das Graça ‘. 
CEP 44574-295-Santo Antônio de Jesus- Estado da Balda foro jurídico aestà• 
Comarca;b) área de ação, para fins de adesão de cooperados, abrangendo Santo 
António de Jesus e todo o território nacional; 
c) prazo de duração da Cooperativa de Trabalho, Desenvolvimento 	Amb mtal 
Social e Serviços, é po r tempo indeterminado, e o ano social com» 	clido 
no período de 1" de janeiro a 31 de Dezembro de cada ano 	CAMARA SUEM 

Net Celesti IMPAI!"  

Para grafo único. A cooperativa poderá instalar tantos quantos fo in nec ssários 
escritórios Regional sendo um por Município onde atua nos molde da I gislação 
pertinentes e que gozem de relativa autonomia administrativa e fit nec 	na forma 
definida por este estatuto e pelo regimento Geral de Funcjicosmad;s, 

Pereira Santos 
 , ‘ 	entidadec 

aprovado pela Assembleia Geral Jezeir 	olves Clive 	MIMO DA COPIL 6 goeiro 
CAPÍTULO 11 - DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, DAS 
POLÍTICAS E ESTRATEGIAS GERAIS, 

Art. 2" - A COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, reconhecida pelo nome de :fantasia 
simplesmente de COPEL. Nas atividades de saúde em geral, objetivando,' com 
base na colaboração recíproca a que se obrigam seus associados, todos 
autônomos ou profissionais liberais. A Cooperativa de Trabalho Desenvolvimento • 
.lmbiental Social e Serviços, tem como objetivo institucional a preservação e a 
melhoria da qualidade de vida económica e social de seus associados que, coo 
base na colaboração reciproca a que se obrigam seus cooperantes, promover ( 
.iesenvolvimento progressivo e a defesa das atividades econômicas dos seguintes 

C g /I en tos.. 

/ - -1 Prestar Serviços Especializados em diversas tirem: 
- OBJETIVOS, dotwor  v 

RA 411V 
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3811-4/00- Coleta de resíduos não perigosos; 
773212-01- Aluguel de Maquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 	 . 
7739/0-03- 'Aluguel Palcos, coberturas e estruturas de uso temporários, aildaivnes 
7020/4-00- Atividade de consultoria em Gestão empresarial, exceto coà,Noria 
Técnica especifica.  
8011-1/01- Atividade de Vigilância e Segurança Privada 
8130-3/00- Atividade Paisagísticas 	 • 
3812-2/00- Coleta de Resíduos Perigosos: 	

•• 

.4120-4/00- Construção de Edifícios 
8122-2/00- Imunização e controle de Pragas Urbana 

- 7711-0/00- Locação de Automóveis sem condutor. 
4329-1104- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de ilumina 
sinalização, em vias Publicas, Portos e Aeroportos; 
4313-4/00- Obras de terraplanagem 
4213-8/00- Obras de Urbanização, Ruas Praças e Calçadas 
5229-0/99- Atividade Auxiliar dos Transportes Terrestres 
8219-9/99- Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoi 
Administrativo 
4924/8-00- Transporte Escolar; 
8111-7/00- Serviços Combinados para Apoio a Edifícios, Exceto condo 
Prediais 	 Jeeeir 	Oves Cilve 

7112-0/00- Serviços de Engenharia 	‘P rego& ro 

4330-4/04- Serviços de Pintura de Edifícios 
8599-6/04- Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial 
4321-5/00- Instalação e Manutenção Elétrica 
0161-0/03- Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita 
4322-3/01- Instalação Hidráulicas, Sanitárias e de Gás 	. 

CAMARA MUNICIP 

1,0 	
4330-4/99- Obras de Acabamento da Construção 	EkJer 
8121-4100- Limpeza em Prédios e em Domicílios 
lii - Desenvolver a Coordenação de atividades diversas, 
de Contratos coniodatos, Acordos, Ajustes, Eventos e a 
Contábeis,. Administrativos, Jurídicos, de Representação e Económico- 	- 

1:-iinceiros. Criação de condições para o exercício das atividades 
Aprimoramento da prestação de serviços dos cooperados 
11 .  - A aquisição de bens de consumo para beneficio de seus associados. 	‘\ 

- Paru a consecução de tais objetivos deverá: 
1 	Fornecer condições de prestação de serviços, adequa 	\seus c operados; 
11 - Incentivar e promover o intercâmbio entre as en'i4dades e os profissionais 
li ;•wdof (rs áreas de atuação da Cooperativa; 

-us cooperados; IV - Participar da emancipação tecnológica do País. A 
Preservar e aprimorar a capacidade e responsabilidade técnico-profissiona :ie 

.4 	

thoo 

F.t1N11̀  	• 1!.# 

de Piá 
WEL 

o Administração 
çao de Convénios 

,9 

ft( • t' 
ii01 e Pereira Santos 

MEMBRO DA COPIL 
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em atao de obra. 	 Josa 	an 
OIÀ 	 Jeceir 	

6MAERIAder"Z 1,DE, S. "ES 	MEMBRO DAraCOM 
re yalves CUve 

goeiro 

cot y.t .,.(inva promovera ainda, mediante convenio com órgãos públicos e privados, 
upr,:moramento técnico-profissional, educacional, social e de saúde aos seus 

ot ,,i:crados e de seus próprios empregados, e participara da campar:ha de 

expa,i,y-io do cooperativismo, incluindo desde a assistência medica prel;etett:vo e 
curattvo, saneamento, higiene, seguro aposentadorias, ate a prestação de...W51ços 
CUlleorniS, desportivos ede lazer e outros que correspondam aos interge4.se,s de 

otim;;.-  ação da qualidade de vida e social dos cooperados, celebrar cdntrittos, 

COPtVáMOS, acordos, e comodatos com Os ente públicos e privados, COM d obktivo 

de ;.,,olizar programa e projetos, Esportivos, Culturais, Gestão o Saúde,'Im.ii1.-ina 
Esportivas Campeonatos, Assistência Social, Meio Ambiente, 	ápoio 

Administrativo, desenvolver projetos de construção civil, projetos de mecânica, 
proictos de qualificação e capacitação com formação e fornecimento de de mão-
obras terceirizadas de eletrici 'ta, carpinteiro, e diversa áreas com es cialidr, e 

4 

§2 .)  - Poderá ainda a Cooperativa; 
1 - 1,1stalctr em qualquer local, de sua área 
Cesnros de Atendimento; II - Adquirir, na 
Gt:CAlselhar, implementos, máquinas, ferram 
cle;tinados às atividades profissionais dos associados; 
111 • Associar-se a outras cooperativas, tanto de primeiro como de segundo grau, 

h! como a empresas não cooperativas dentro dos limites da Lei. Celebrar 
1.1énios, contratos, comodatos, acordos, com as Prefeituras, Governo do Estado, 

Gxvrno Federal, e iniciativa privadas, para execução de projetos, programas, 
vol toda para cultura, Esporte, Lazer (Campeonatos Esportivos em diversa 
modalidade), Turismo, Meio Ambiente, Defesa Civil, Agricultura, Agronegócios, 

..‘lagem, com a coleta Seletiva do lixo, Assistência Social, Saúde e Educação. 
e Tecnologia. Prestação de Serviços Gestão a Saúde, Públicos e privados. 

s St: - Para a consecução das atividades enumeradas nos parágrafos 'anteriores, 

1,,,derá a Cooperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convénios, em nome dos 
associados, e da cooperativa com entidades públicas e privadas, do Pais e do 

4..v:erior, interessadas no trabalho eventual destes, organizando a execução do 
de forma a atender às condições objetos dos ajustes. A Cooperativa de 

Trz.ballto Desenvolvimento Ambiental Social e Serviços, observara as normas de 
SatLie e Segurança cio Trabalho prevista na legislação em vigor e em atos 

motivos expedidos pelas autoridades competentes, visando o seguinte, o 
C. iiiratante da cooperativa prevista no inciso lá desta lei responde solidariamente 

,:•litizprintento das normas de saúde e segurança do Trabalho quando os 
jOrein prestados no seu estabelecimento ou em local por ele determinado. 

- Nos contratos e convênios firmados, a Cooperativa representar os 
..ícide.s' coletivamente, agindo como sua mandatária. 

atuaç 
medida 

ncritórios Regionais ou 
em que o interesse social o 

s, peças e outros insumos 

Mug 
010113P140  
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o a 
.1 	a 

11402/ 
O 

- .1 criWrio da Diretoria, a sociedade poderá jiliat-se a outras .soetedadcs 
,,verativas, 

.0‘ 	Cooperativa eliuttat s( operaçOes sem qualquer 
or)j:.tivo de key). 

usai!, 

i'lTULO 

Jos 	erma Santos 
nyzant :Nye 	M NBRO DA COPÈ. • gowro 
lii — OS COOPERADOS 

CISAM 
Elder 

DESWESNO 
no de Paula 

a) .i1)1?SÃO, DEVERES, DIREITOS E RESPON It. DADES. 

Art. 3° - Poderão associar-se à Cooperativa, sa 	e houver impossibilida 
tèci;ieo de prestação de serviços, quaisquer profissionais autônomos que . e 
dediquem à atividade objeto da entidade, sem prejudicar os interesses e objetivà 
(tela. nem com eles colidir e preencherem os pré-requisitos definidos no Regime.  nu' 

rno, sem prejudicar os interesses da Cooperativa. COPE!, nem cotn eles colidir. 
Parágrafo único - O número de cooperados não terá limite quanto ao máximo, 
mas TOO poderá ser Inferior a 10 (Dez) pessoas Picas. 

Art• 40  - Para associar-se, o interessado preencherá a Ficha de Matricula, com a 
assinatura dele, bem como a declaração de que optou livremente por associar-se, 
caivorine normas constantes do Regimento Interno e do Estatuto da Cooperativa. 

- O interessado poderá frequentar. COM  aproveitamento, um curso básico de 
Cooperativismo, que será ministrado pela Cooperativa ou outra entidade, 

- A Diretoria analisará a proposta de admissão e, se for o caso, a deferirá 
devendo então o interessado subscrever quota-partes do capital, nos termos deste 
Estatuto, e assinar a ficha de matriculo. 

$'' 	A subscrição da quota-partes do capital social e a assinatura na jichc 	de 
mwricula complementam a sua adesão na Cooperativa. 

Ari. 50 - Poderão ingressar na Cooperativa, excepcionalmente, pessoas jurídicos 
que satisfaçam as condiçiies estabelecidos neste capítulo. 
Parágrafo único - A representação, da pessoa jurídica junto à Cooperativa se fará 
por meio de pessoa natural especialmente designada, mediante instrumento 
especifico que, nos casos em que hotiver sn,Q de um representante, identificará os 

pn( ItTes de cada um. 

0E3 

d/-4=22/11/-7 
(7-.) 
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O 

.rt, Ó' - Cumprido o que dispõe o art. 4°, o cooperado adquire todos os direitos 
e a),ume todos os CICVCI"CS decorrentes da lei, deste Estatuto, do código de ética, 

dver, e das deliberações tomadas pela Cooperativa. 

- São direitos do cooperado: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos, 00, ,nela 
7 -oreut tratados; 
h) propor a Diretoria, ao Conselho Fiscal ou às Assembleias Gerais métlidtis de 
int:-.-esse da Cooperativa; 	 • 

:( ,iicitar seu desligamento da Cooperativa quando lhe convier; 
m)iicitar informações sobre seus débitos e créditos; 
olicitar informações sobre as atividades da Cooperativa e, a partir da data dc 

puNicação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, consultar os 
//mis e peças do Balanço Geral, que devem •estar à disposição do cooperado na 
sea.. da Cooperativa. 

P,,tiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, 
rak inferiores ao salario mínimo, calculadas de forma proporcional ás horas 
uat ,olhadas ou ás atividades desenvolvidas. 

Duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 49 
(2,urenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 
tiat::r..,za, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escala, 
.7.,..,-.!;tada a compensação de horários. Repouso Semanal remunerado, 
1.,-,• ,../.encialmente aos domingos, repouso anual remunerado, retirada pura o 

noturno superior á do diurno, adicional sobre a retirada para as 
:n,,lades insalubres ou perigosas, seguro de acidente de trabalho. 

ju se aplica o disposto nos incisos kl e IV do caput deste artigo nos casos em 
:is operações entre sócios e a cooperativa sejam eventuais, salvo decisão 
migar em contrario. A cooperativa de Trabalho buscara meia, inclusive 

-ue provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser em 
4bleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, Hl, IV, V, 

VII e deste artigo e outros que a Assembleia Geral venha a instituir. A 
rativa de Trabalho, além dos fundos ,obrigatórios previstos em lei, poderá 
em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive, rolar: s, co recursos 

.tidos a fins especi cos, fixando o modo' 	mação, 4j4 	'cação 
CAMARA MUNI 	gEs R Jos e Pereira Santos uni g r 	ohms cave  

Elder 	a 	'PENEIRO DA COPO. P oeiro 	 MEL 
/ ° - A fim de serem apreciadas 	mbteia Geral, as propostas 

.,,operados, referidas em "b" d sie artigo, deverá ser apresentada a 
co,,, a antecedência minitn de um iês e con 	o respectivo 

convocação 
ri• 
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PJ- D 

1;i• pelo patrimônio material e moral da Cooperativa. 

- O cooperado responde subsidiariamente pelos compvinis.sos da 
até o valor do capital por ele subscrito e o montante das perdas que 

Mdtl"  
ti 0'1- 

Scanned by CamScanner 

..)• O O 2" - As propostas subscritas por, pelo menos, 10 (dez) cooperados, serão 
obr't;aioriainente levadas pela Diretoria à Assembleia Geral e, não o sendo, poderão 
strr ,irresentada dimtamente pelos cooperados proponentes. A notificação dos sócios 
par,/ participação das Assembleias será pessoal e ocórrera com aniècéttênci(, 
mii.,„ ‘: dc 10 (Dez) dias de sua realização. 

S" - São deveres dos cooperados: 
'' ' • a) subscrever e integralizar as Quotas-parte do capital nos lermos deste &latiu° 

z• ,•ontribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais 	;;;;;;;;;;;;;; 
e VI, belecidos; 

e- ,:mprii• com as disposições da lei, do Estatuto e, se houver do código de ética, 
/leu; c mio respeitar. 
As resoluções tomadas pela Diretoria e as deliberações das Assembleias 

b) .saiisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o 
participar ativamente da sua vida societária e empresarial; 

i ,,alizar• com a Cooperativa as • operações econômicas que COnSlilitOM sua 

cii prestar às Cooperativas informações relacionadas com as atividades que lhe 
t,t:pliaram se associar; 

as perdas do exercício, quando houver, prop rcionaltnente às operações 
.riv realizou com a Cooperativa, se o Fundo de Res, 

l 
 1 a ri, • for suficiente para 

a 
CÂMARA CEP i  likáSFILHO t; 

u 
ie 'erma Santos 

Jeceir G çaives Cilveh 	 118R0 DA COM Net Celestino Paula goeiro 
Membro/ 

.5tar a Cooperativos esclarecime 	sobre as suas atividades; 

-etoria, tr ao conhecimento da Dl 
c//sie:nela de qualquer irregulari 
f tiver do código de ética;  

se houver, ou e/ott Conselho Fiscal 
e que atente contra a lei, o Estatuto e, se 

% 
OP"  



deixirr de realizar, com a Cooperativa, ás opercutgrusmat  
Elder Celesti 

2' - Cópia autêntica da decisão 'será re 
ot.,:ss,) que comprove as datas da remessa e do 

ol 
etida 
cebim 

. 	- 	obrigações dos cooperados falecidos, contraídas com a Cooperativa, 
(Jair:das .de sua responsabilidade cámo* cooperada e em face de terceiro 
ta aos herdeiros, prescrevendo, porém, .após um ano do dia da abertura 

. . • 

e. ó ... 

Para,s,vib único - Os herdeiros do cooperado falecido têm direito a9" Zfatiikil 
integr.:kzado e demais Créditos pertencentes ao "de .cujUS". 

1)) DESLIGAMENTO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO. 

- O desligamento do cooperado dar-se-á a seu pedido, .formalmente 
( fir ígidu  a oiretoria de. Da Cooperativa, e não poderá ser negado, devendo ser 
averbado no livro de matricula pertencente ao de cujus, assegurando-lhes o direito 
- 	ingress.) na cooperativa. 

Art. !.?" - A eliminação do cooperado, que será realizada em virtude de 
lei, do código de ética ou deste Estatuto, será feita pela Diretoria, 

depois ,le retirada notificação ao infrator, devendo os motivOs que a determinaram 
.constar do !ermo lavrado no livro de matricula e assinado pelo presidente. 

- A Diretoria poderá eliminar o cooperado que: 	:e:eir  G  çalves ;Alvo 
:41 goeiro 

:p/quer atividade que conflite com os objetivos sociais da Cooperativa; 

t 	hm Deix(.r de cumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa; 

3° - O cooperado poderá dentro dci ) prazo de 15 (vinte) dias, a contar 
do recebimento da notificação,, interpor recurso, que terá efeito 

..ivivo até a primeira hora da Assembleia Geral, caso o Regimento d 
de Ética não definir outros procedimentos. 	 1 

tf/ 

if f  
-- A exclusão do cooperado. será feita: 

..Rolução da pessoa jurídica; 

da pessoa física; 

,upacidade civil não suprida; 

,b ,  
ortstituem 	o,je Ivo 
s 	ne Pereira Santos 

aula 	MEMBRO DA COM 
opa 
ao cooperado, por 
nto. 

(11  
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ti) 1.'t"; atende aos.re  uisitos estatutári de ingresso 	
)e RANUNICIPM. 	! 	

jo 
riePnelal reiiratSw  ainato Pm  s 

kiderCele , 	aula 	Je.eglif 	alvis 	MEMBRO C5A 	I 
e .II1Pa 	 goeiro 

A ri, 14" - O ato d ,Meexcli  cio do cooperado, nos termos do inciso "d"'do.ortigo 
anterior, será ef tivado ar decisão da Diretoria, mediante termo firmildo. pelo 
Presidente no do 	tett ø de matrícula, com os motivos que o determir 149r̂  wn — 
rem.e.s.v,, de comunicação ao interessado, no prazo de. 	 I 	4. 

30 (trinta) dias, por processo que comprove as datas de remessa e recebin.  ¡et?' 

Art. 1:5" - Em qualquer caso de desligamento, eliminação ou exclusão. o 
cooperado só terá direito à restituição do capital integralizado por ele. 
detilde,nente corrigido, das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido 
registrados, não lhe cabendo nenhum outro direito. 

.•; restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois de 
;Iprovado, pela Assembleia Geral, o Balanço do exercício em que o cooperado 
tvnha sido desligado da Cooperativa. 

§ 2' - A Diretoria da Cooperativa poderá determinar que a restituição desse 
,lbsse feita em até 10 (dez) parcela s, a partir do exercício financeiro que 

i;et;I:ir ao em que se deu o desligamento. 

- No caso de morte do cooperado, à restituição de que trata o parágrafo 
cin:erio;• será efetuada aos herdeiros legais em uma só parcela, mediante a 
ctpresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 

40  - Ocorrendo desligamentos', eliminações ou exclusões de cooperados em 

0.ánn:H ,  tal que as restituições das importâncias referidas neste artigo possam 
tHiCth;Irr a estabilidade econômica- financeira da Cooperativa, esta poderá restitui 
las itt:.,liante critérios que resguardem a sua continuidade. 

5° - Quando a devolução do capital ocorrer de forma parcelada deverá 
mant;',' o mesmo valor de compra a partir da Assembleia Geral Ordinária que 

t1p;v1t,, ,' o Balanço. 

Ó - No caso de readmissão do cooperado, o cooperado integralizará a 

atualizado o capital correspond ite ao valor atualizado da Cooperativa 

do seu desligamento. 

etr.t 	- -Os atos de desligamento, eliminaça ou àk clusão acarretam o vencimento 
e 

pir,n7,2 exigibilidade das dívidas do cooperado na Cooperativa, sobre cuja 

/. 	10 caberá ao Conselho de Administração decidir  do Mor 
h reA41127 
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. 	Os direitos e deveres de cooperados eliminados ou excluídos perduram até 
t:.tatst ri Assembleia Geral que aprovar o balanço de comas do exercício ,em qtie 
ecorrv;, o desligamento. 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO .QUADRO SOCIAL 	*, 

	

;In 	-- A Diretoria da Cooperativa definirá, através do Regimento.  liik,rno. 
darovd.io em Assembleia Geral, a forma de organizaçã'o do seu quadrosás."•!áí.: 

	

Ar:. 	— Os •  representantes do quadro social. junto à administração da 
Caowrdtiva terão entre outras, as seguintes funções: 

servir de elo entre a administração e o quadro social; 

expiL•ar aos cooperados o fimcionamento da Cooperativa; 

escla.-2cer aos cooperados sobre seus deveres e direitos junto à Cooperativa. 

CAPÍTULO V - DO CAPITAL 

..-1rt. 20" - O capital da Cooperativa, representado por quotas partes, não terá limite 
itanta do máximo e variará conforme o -número de quotas-partes subscritas, mas 

rão poie.rá ser inferior a R$ 5.500,00 (Cinco Mil e quieto Reais). Cada cota de 
caoperd(los (Sócios Fundador), cada um entrara com 10.000,00 (Dez Mil Reais), 
a,talhaido o Capital Social da Cooperativa (te Trabalho Desenvolvimento 
Ambiciital Social e Serviços, no valor de ,C t z Mil Reais (10I.000.00). Capital 

Jo411s.1Ple rellir?Satitos CÂMARA MUNIU' Sociol. 
CCCir G çalves Clive 	Elder Celest 

goeiro 	M 

	

- O capital é subdividido em quo 	s 

	

- 	quota-parte é indivisível, intra' - 	,el a não cooperados, não podendo ser 
;ego:•iarlo de modo algum, nem dada em garantia, e sua subscrição, integralização, 
íran,Orência ou restituição será sempre escrittuada na ficha de matrícula. É 
ve,k,lo á Cooperativa de Trabalho Desenvolvimento Ambiental Social e Serviços. 

	

(liste 	
verbas de qualquer natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em 

rc:::( -',o do Exercício de sua atividade como sócio ou retribuição por conta de 
de despesas comprovadamente realizadas em proveitos da Cooperativa 

< 3 - U cooperado deve integralizar as quotas-partes à vista, de uma só vez, 
i0cpndente111ente de chamada, ou por Meio decontribuiçõffiva

iddivetki 
Q019141127 I( 

a 
MEMBRO DA COPIL 
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. 	O número de quotas-partes do: capital soCial a ser su scrito pelo 
e pc'w,lo, por ocasião de sua adesão, não Poderá ser 'inferior a uma quota-parte 

ior a 113 (um terço) do total subseritO.. 

'1LO - DA 4SSEMBLÉIA.. GE.124 

13,,E7.11\IÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 22 - A Assembleia Geral dos Cooperados, Ordinária ou Extre:toinária, 
O .;..'7o supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão 
inv!-:,sse da entidade. Suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausente 

.,3•7 	- A Assembleia Geral será habitualmente convocada e dirigida pelo 

1° - Poderá também ser convocada pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem 
. ,.•-.io-.;... 

 
graves e .  urgentes ou, ainda, após solicitação não atendida por 1/5 (iun 

nini,)) sios cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais. 

. ..:' - Não poderá votar na Assembleia Geral o cooperado que, tenha 
O 

	

admitido após convocação, que infringir qualqt r dispositivo 	czrti o an8L' 

	

OIMARA INNICIP 	SIM 
çat2110; 

	

&ler Cele 	Pauta 	
if:": 	emir. Santos ' ) 

41f4:  
Unir 	çalves Cliva 	

* i, o 
MEMBRO DA COPE. 1: 	goelro 	. 	M ro / PEL 

- Em qualquer das hipóteses, r ferida no artigo anterior, as 
,ias Gerais serão convocadas com ante e encia mínima de 10 (dez) 

-..- :it .'i.S, com 72 o horário definido para as três convocações, sendo de uma hora 
J merv,-do entre elas. 

- O quóruni para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

presença de 2/3 dos cooperados associados, em primeira convocação 

je mais um dos cooperados, em segunda convocação; 

wi•i 	de 10 (dez) cooperados, em terceira )4/ 

- Para efeito de verificação do quártan de que trat ste ,t.tigo, o número 
'.:fados presentes, em cada convocação, será contado por suas assinaturas, 
370 Lista de Presença. 	aDittli°1 

ONIVISA01  
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r- Consialada a existência de quórum t10 horórlo estribe ecw O no 
edital 1 /1' COO VOC•000 O Presidente Instalará a Assembleia e, tendo 
encer,..e1,10 a LI.Vitt 	de Presença mediante termo que contenha a 
clecla,',,çãO do número de cooperados presentes, da hora do encerramento 

c,.,,.ocação correspondente, jilró transcrever estes dados para „a, 
1 5pet .iii,1 ata, 

O 

/-) a révt-1 ib  ico - Se ainda aSSIM não houver quórum para a sua instalação, ser 
admit,',1,1 a intenção de dissolver a Cooperativa, fato que deverá se comunicado à 
respee:i OCEB —Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. 

Art. 27 Dos editais de convocação das assembleias gerais deverão constar: 

a) a c.les7ominação da Cooperativa e o número de Cadastro Nacional de 
Pe.;,.,as Jurídicas CNPJ, seguidas da expressão: Convocação da Assembleia 
Gert:/, Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso; 

bi o dit ., e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o local da sua 
rea.:.ução, o qual, salvo motivo justificado, será o ci sede social; 

;Ir], 2o" - Não havendo quórum para instahição da Assembleia Geral, 	feita 
nova ...,.mvocctção, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 

c) a sequência rirdinal das convocações; 
Jeceir Go; vos CM 	CAMARA MUNICIPAL DE MOES 

F114  !"oeiro 	 Elder Celestino d Pa  
Membro el) a 0, (ivin do Dia dos trabalhos, com 

Pereira Santos 
O DA COPEL 

idas especificações; 

e) o i71;11!(.0V de cooperados existe 	data de sua expedição para efeito do 
ccdctuo do quárum de instalação; 

.) (lata e ossinatura do responsável pela convocação, 

(,,,* I - No caso da convocação ser feita por cooperados, o edital ser' 
ossincilo. no mínimo, por 5 (cinco) signatários do documento que a solicitou. 

2' - Os editais de convocação serão afixados em locais 
visive!.; das dependências, geralmente, frequentadas pelos cooperados, 
pablita.,los em jornal de circulação local ou regional ou através de outros 
meios :ie ;:oulunicaçã. 
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Art. 	- É 'da competência das assembleias 	is, Ordinárias ou 
1:xtrao,-tiinarias a destituição dos membros da de Dl, ria\ou do Conselho 

ye a; • doiblor 
_CM /BA 41127 

C..47L-6 	 



- Na aus( ."..ncia do Ser:viário, o Presidente convidará maio ‘ .0operado 
í.xtri• 	(Is thabalhos e lavrar o mspectiva ata; Je?eir Go olvzs Cilve 

Pr oeiro 
- Ouando a Assembleia Geral não tiver sido convoca:Ia pelo Presidente, 

serão dirigidos por um coopenuto, escolhido :1 	ytsião, e 
por (miro, k,onvidodo por oque/e, e miporldiemidAL siNk4 in›,s• 

p.rm..,p,-ris interessados na ,y1PO COPIVOCtlÇàO. 	 Elder Celesti 	a 
COPE! 
,ennios, Pk70 

n: iireht ou 
rin idos 

are ia Santos 
RO DA COFIL 

3t• - 	ocupantes de cargos sociais, (ynno quaisquer mu? 
xvtar nas deeisães sobre assuntos que a eles se 

entm os quais os de prestação de etnnas, mas iu 
Jota ÉNtrte nos I.espectivos debotes, 

Os. assuntos -que mio eónstarem expres„ 
e 	os que não satisfizerem as • limitaçãe, 

e• do edital de - 
artigo, SO-171Cllft. 

\&0\nel 
o  ON 
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Orarrendo destituição que .  posSa .comptynnoter t•regutilrixicitie 
z 	...ristret•o:'!•0fltf s fisealiza00 da cofpciyaira, podt:r o Imhhi: Getw. 

ztk.sig 	0,-aminurmiori, 	conyeihoiros 	 provimSrios 	/.?(Mt7 	1;,•.?ros, 
rCali:Grdia pro:o maximo de 30 (trinta) dias. 

1 , 

4r1. :* 	 trt:bnlhos dos  os$embleias Getylis serão tlirightos P 
f. ateXint00 por • um secretario "ad hoc"„sentio por tatrib(sul 

k. 	orupontos de CYPrSZOS sois participa,' da Mesa, # 

32 - Nas assembleias Gerais em que jrQiii discutidas Os balanços das 
tr.: .;), o Presidente da Cooperativa, logo apôs a leitura do Relatàrio lo 

as peças contábeis e o parecei* do COPWC1110 FiSeCtl, periftatteeeni 
	 ,z1 ASSC.3tIbliM1 GCMI, piltY7 que seja realizadas Os debates e a Votaçao 

?i: ia, 

- O Presiiiente e demais membros da Diretoria e permanecera a mesa, 
à disposição da Assembleia Geral para os eselareeimenws 	lhes 

„. O Presidente, escolherá, se ,Ibr o caso entre 
7 

	

	hoc" para ouxilia-lo na redação das decisóes 
Seereuirio da Assembleia Geral, 

; .2••• - 

	

	deliberaçães das assembleias Gerais somentc .  
eonstantes do edital de convocação e os que e m 

OS coup :rodos, um 
a serem incluidos na 

poderão versar sobre 
eles tiverem imediata 



O .,rauhto dos delegados eleitos vigorará até .o encerram 
£1 Geral de 

para a qual foi designado; 

ti 	nibleias Gerias compostas por delegados deciden soáe todas as 
mw,', 	nos termos da lei ou do Estatuto, constituem objeto de decisão da 

/3/1. ;t: Geral dos Associados; 1.1 

1/.1.27taear54r.  

g o Itg" amoito' 

gi A .:0),,,ot5tração da Cooperativa realizará, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dhis -:ntes da Assembleia Geral de Delegados, o le ,antamento do número total 

eeiffierados existentes nos grupos secciont 	d terminando quantos 
po, observa 19litit, !i :.,afo anterior; 1-.4, ‘!„).  serão eleitos for cad 

Joeir Go d ves Zilve CANARA gige 
Pre oeiro 	 Oder Cel 

10 A iL..t-embleia Seccional 
>ny.a,i(, Jom antecedênci 

de 	 mediante circu 
a,!,o,-ar et2r ,...,,,,s das seccionais; 

concorrer às eleições para delegados 
y.veiai:e; ent condições de votar e ser votado; 

1 	, i iiralizações de vontade de concorrer ao pleito de delegados dever 
1-)111r t..-:-:_dência mínima de 2 (dois) dias da Assembleia Seccional; 

para eleição dos delegados será 
a de 20 (vinte) dias da respectiva Assembleia 

s aos cooperados e afixação do edital nas 

ereira Santos 
MEMBRO DA COPft. 

qualquer cooperado do grupo 

ocorrer 

to dos trabalhos da 

re 

,,•-- ,,ii •yrados serão representados, naS assembleias Gerais, por 
grupos 

.ec,•fot,e.,- )-  que tenham a qualidade de associados no gozo de seus 
nt7o e.verta.t cargos eletivos na sociedade; 

• 
• 

r.f ‘..=t2 do Grupo Seccional de Associados assumirá caráter deligoyitiva, 
. 	, 

1,,p,„"hio egabeterid.ci no edital pertinente, independente do ntiinelo: de s 	presentes a CA.' ClgrCgfidOS. 

A40°' 
0‘Zk  CCM 	dU:c Crtkpg Se'Vx:',h)rh 	de .1 ssoehldos deverão observar, 

o 
Jrrtt,VIZE7  t' 	q,  ‘re ra ?,:vr, 	0.\ procedj,,w,i,os 	legais exigíveis 

eon....ocaçào das assembleias ! Gerais, e.pecialmente, no que se rcfere 
f 	publiciek-We exigível paru sei: dile:1, 

convoaN'aU dcn Grupos Swcionais poderá ser realizailá"ent 
..unque também Assemt,leia.  Geral por Delegados, 

-10 

0 • 0 
• 	• 

delegados 

direitos e 

Ii Cic:azgado irá representar no minium 5 (Cinco) e no máximo 40 
cluat ,-,, t3,1) cooperados: 
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a 
111-r,e) 

.ek.• 1 40( / 
 0

:2 

sei do que sua 
será obrigatoriamente 

discutidos depois de esgotada a Ordem do 
e a matéria ibr considerada objeto (k decisao. 

,s • 	uma nova Assembleia Geral. 

- Para a votaçâo de qualquer assunto na assembleia, deve,-se 

	

t.:s votos a favor, depois os votos contra e, por Jim, 	'' 	 

	

caso o número de abstens;(3es sela superior a 50% dos 	 
OSSUMO deve ser mais bem esclarecido antes de subine,iè-*Ii 

ou ser retirado da pauta, quando não fbr do interesse do. q.um.elre) 
• • • • 

I • • 
• 	• 

- O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de ata 
reers;,ir ,...ierda, lavrada no livro próprio, aprovada e assinada ao final dos 

t-./os administradores presentes. 

ri 	34. . :S deliberações nas assembleias Gerais serão tomadas por MOlOrill de 
voto.; 	c;:.operados presentes COM direito de votar, tendo cada cooperado direito 
c 	 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. 

- Em regra, a votação será a descoberto, mas a .Assembleia Geral 
,var pelo voto secreto. 

- Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a 
votos contra e as abstenções. 

,-;..,,- t').ando o número de associados da Cooperativa exceder a 3.000 
ti . ..-às i;-:i'f; t)11 quando houver associados residindo a mais de 50 .km 
1.. in(iZ-:r.'. i;: I quilómetros) da sede da sociedade, para garantir a possibilidade 

:e.r2i,,, controle, operações e prestação de serviços desses 
a Cooperativa fará Assembleia de De ,  7ados

à 
 observando-se o 

411 .,., ,,,_:.-ia. 	• pruc •dimento: 	 ,4.0 4 .4 	• • 

Jecair Go WVOS eilVe 
Pr 	oeiro 	

CÂMARA OOP a SINÓES 
Elder Cel 

I. h 	
ufa 

;I ,;§ 
	• ereira 	ntos 

EURO DA COM 

Os its 3,..iecionais somente • @r• . eggconvoe ados em conjunto e por inço de 
.:ii ..., !fiico. b) No edil I que c vocar os Grupos Seccione s de Associados, 

1 • O número de Grupos SeCcionais estabelecidos e o ni u_ro de associados 
agregados; 11 — Os locais cie suas reuniões e os ho irâ;ss de instala -Mo 

--- .:(dia unz deles; 	 . 
Os informações necessários ao associado, de tal forma que este 

:• :.:‘,..! 	 nte possa identificar o Grupo Seccional ao qual lin agregado. ;,-1 
' N 0  (a.“‘ •-el %Xi 	NO)41  • 
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itti11ttri,.4 de: gnipz).s.  ,tc-z...it??7:y„ que 	.5.11anz 
(22) 2));.22,r- 	1.!,S t 2.722 	 t:72-2 Detc2..5:2`.2zká;‘,. p,  

" 

Prc,st,'Penst. viu 4 	212.212N?) 022i2 	i2 i201.() 71:7 FY-2 12,!11,1,-.2' •tZs 
k 	,'77\,, 	17;12;:ii 	f.:1:4.11:çr7.cp, 9"..2ikz7 	tr. 

1'2'01:20 
 

.1. 	 ES:i2 i tiP, 	 p ra: O da ,lP.J.:f47 	que' o it.t.i . :11.4-12.ta . 	. 
i2 

N.-ME:Md:1A GERAL ORDINÁRIA 

" 	.-1 N C222 121(' i‘ 2 Geral Oniinário ii;u• 	roa ii:arfi, QTgT 	W7 

. 2. •, 2:i ) (itsc:>rrtst• dos 3 prt's) primeiros 3r.C.St: L2,.W.A3 Cs termino 
sol,re os seguintes ossuntos. Que citn•erão cisar 	0.,-cienr 

1. )ia: 

de c-imuls dos órgãos da bíretorio, 	 Pay-Azt72. 
comprectutenzio: 

Josn'e13ereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 1. Relotói•:t.- do Gestão: CÁRAmen Utak 	çalves Clivo 

2. fialans-t• Geral; 	 !!! g °oiro 	EId 

De,!:ww.ratil,t9 das sobras apuradas ou das pe 

PIa 	a atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 

153 	 das sobras apuradas ou rateio das perda-s. c,i.adwzirdc-2P, 
as parcelas para os firidos obrigatórios; 

(,) ertz:Çj.t :k novos conselhos, .COMO o Conselho de Ética. atrihtitx[9--íhel a. 

.rieietk,  e posse dos componentes da Diretoria , do Corzelko 
íitirOes 	melhorar filliCi017GME2710 da C.00perativa;  

r 	quando for o caso; 
,tixtg•,'-t.) dos honorários, gratificaOes e da cédula de presença prd r 

,...ân'ount,..s.  da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
assuntos tle interesse social, exduídos os enumeradas no ar:;":?0 

3: USW 	i:4 !ia 
, 

	

	qt.tti-iun mínimo de instalação das Assembleias Gerai_ erá de 2/3 I. d9ii 

numero de sócios, em primeira eanvacaçaa 
mais 1 ( um ) dos sócios, em segunda convoca “:1"9 

;,, ,J,z (50 ) sócios ou,' no mínimo, 20% (vime por cen 
tecendo o menor numero, em terceira ,cotr.,vcaç 	exig;do a 

no mínimo, 4 ( Quatro sócios) para cooperativa 2,ue poizaa ate 
( Dezenove Matriculados stwoilsz 

itÁ4157  

no de Paula 
rÉPPetÁr d CorIw 
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- Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não podera 
portreipnr da votação das matérias referidas nos itens "a" e "cl" deste artigo, 

- A aprovação do relatório, balanço e contas dos óráéíf.; de admini.,,,,\ivão não desonera seus componentes da responsabilidade Aor 
dolo, jh.,utic,  ou simulação, bem como por. infração da lei ou deste Estatuto:" 

c) ASSállls'LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
	 #.#••••• 

III e • 
• 

• 

Art 	3 .7" 	A. Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que 
nece.io, 	podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da 
(..'oop.,•(tiv,.1., desde que inencionado no edital de convocação. 

:i ri. 	- É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordin 
deliber.-;r sobre os seguintes assuntos: 

Jec rir 	çalyes Clive 
Reffir.,,Ki do Estatuto; 	 i goeiro 

2. ruso, incorporação ou desmembramento; 
de objetivo da Sociedade; 

dmarta MIAM DE s 
diss,:lv.;•jio voluntária e nomeação de .liquidantes; 
casiirs :io liquidante. 	 Edu 	laUtal.- 	11€MBRO DA COPE_ mbr; COPE. 

Parágiwi) único — São necessários votos de 2/3 do coo erados presentes 
para furna- válidas as deliberações de que trata este artigo. Além da realização 
da As.v.mbleicz Geral Ordinária e Extraordinária para deliberarmos termos 
previpo rhi lei 5.764 de dezembro de 1971, a Cooperativa realizara anualmente, 
ito mi.:H.mo. mais unia Assembleia Geral Especial para deliberar, entre outros 
assw-nos eJpecificados 170 edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, 
discipiipa, direito e deveres dos sócios, planejamento e resultados econômicos dos 
proje.'i:s e contratos firmados e organização do trabalho. Assembleia Geral. 
Asserwie,./a Geral Especial de que trata • este artigo deverá ser realizada 170 
.çeglIti semestre do ano. 

PRIÃ'ESSO ELEITORAL 

Art. $:" - Sempre que for prevista a .  :ocorrência de eleições em Assemblei 
Gerai, a .Conselho Fiscal, COm a antecedência, pelo menos, idêntica ao 
respe:-ii;t1 prazo da convocação, criará um Comitê Especial composto de três 

rodos não candidatos a cargos, eletivos na Cooperativa, para 
os trabalhos em geral, relativos à eleição dos n mbros da Diretoria, 

Cuelho riScal e, se houver, de Ética. 
01(11*31  

Onrah 
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- Não se apresentando candidatos ou sendo o seu número 
t!tit'ente caberá ao Comitê proceder à seleção entre interessados que 

às condições exigidas e que concordem com as 1201'IMIS 

aqui previstas. 

- O Presidente da Assembleia Geral suspenderá o trabal to desta 
.cue 	,,iirdenador do 

o processo das eleições e a*proclamação dos eleitos. 

. 	O transcurso das eleições e os nomes dos ,Icitos const rão 
cf .L.; ...1:,..sembleia 'eral. 

paro 
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C,  

Ari. 4 - No exercício de suas funções, compete ao comitê especialmente: 
et c..;.! t;ti ,..‘ti•-se dos prazos de vencimentos dos mandatos da Diretoria e Conselho 
Fiscal ein exercício e do número de vagas existentes; 

divulgar ,,ntre os cooperados, através de circulares e/ou outros meios adeq!i•àdos, 
' o 'Minere e :1 natureza das vagas a preencher; 

eletivo que apresentem certidão .wiicitar aos candidatos a cargo 	 ',reg-ativa 
ri.n i nal; 	 . 

( ,9 registrar os 110111CS dos candidatos, pela 'ordem de inscrição, verific#,Ind.e?  se 
estão ,:o gozo de seus direitos sociais e se foi observado o disposto no § 3" do 'cin. 
4° de.' Estatuto; 	 . 
e) ve:.1.'car, por ocasião da inscrição, se existem candidatos sujeitos a 
incompatibilidades previstas no artigo 43 e no parágrafo 1 do artigo 45 deste 
1:sumiu), fazendo com que assinem declaração negativa a respeito; 

org:tnizar fichas contendo o currículo dos candidatos, das quais constem, além 
tta irf:iii,ihalização e dados profissionais, as suas experiências e práticas 
coopermSvistas, sua atuação e tempo de cooperado na Cooperativa e outros 
elemeittos que os distingam; 
(!) divalgar o nome e currículo de cada candidato, inclusive o tempo em 
que e„-li.": associado à Cooperativa, para conhecimento dos cooperados; 
is) reo;i:(1) consultas e promover entendimentos para o composição de chapas ou 

zle candidaturas, se for o caso; 
es;::cial• as impugnações, prévias 

oopetsotios no gozo de seus 
;ireito; sociais, bem como as denúncias 
etwom..,71tando suas conclusões a Diretoria , para q 

por 

ele WIlle as pr 

ou posteriorillente formuladas 

de irregularidades nas 

JCZeit G çalves Ziiva 	CÂMARA mulair 
Elder Cele oeiro 

O Comitê fixará prazo para à inscr 
1;.•:.sain ser conhecidos e divulgados os 

:!ssembleia Geral que vai proceder às e 

ateira antos 
MEMBRO DA COM 

e ufa 
Clemdidatos de modo 

5 (cinco) dias antes da 
es, 

Josa 



-OS 

.À4.102  

("), CIMOS pO?'<1 	l'acanCin iws Con,WIllON fle 4(111111110,11;iii) ,•_,.\••,•, -tyvàoos xlt.(1,V SOIPICI11U (11.é n 11l1Ó1 (11) 	 (I)N 

ei posse oevrrerú sempre na /1.v.sein171ela Geral 
(ZS C1'i1/40CS, (141)(JiS (h! (310(1'1V(10 	 (h) Dif ./. 

..,, 
ein 4)104 	 ,• • 

,"' - 	CfrtiVand0 nas épocas devidas à eleição 	 p(111 ?-01fflvo 
1•4110r, OS 1V008 OPOS Mandatos (404 odinlniNiradore,s' ftvenki rpm "(;n7r.V?„.'io 

nutanuiticanWnte prOrrOgndos pelo tempo necessário al(*-41ié se 
stievssão, nunca (ilém de 90 (noventa) dias, 

inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados Cl 
jent: 	vede (linda que temporariamente, O acesso (1 cargos públicos, Ou )01- 
(1'in:e tiliuzcritar. prevarieação„suborno, concussão, peculato ou contr 
ceorc;wia popular, cif pública ou a propriedade. 

(.'1-lei`.`L .1.0 VII - DA ADMINISTRAÇÃO 

áMARA MUNIC 
Paula 1: 	 Elder oeiro . 

mb / copa .  
:ia 4-i" -A Diretoria é o órgão superior na Inc rquia administrativa, sendo de 

c l ieténeiti privativa e exclusiva a r;spons li, . ide pela decisão sobre 
qbalquer assunto de ordem eco " # of Éi‘  ca ou social, de interesse da 

04 1 rei  ira"Sa'  nb3s 
Ctit;:92-;:i.'iVa ou de seus cooperados, j  
reeoin,,iidaçães da Assembleia Geral. , 

eietiR0 DA COPecilci 

 lei, deste Estatuto e de 

Art. 4'.'.' - ..! Diretoria será composto por Quatros membros, todos .cooperados no 
ozo .`,- MIS direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um exercício 

4le rioi.. witts. sendo permitida a Reeleição dos seus componentes. 
,- )(°,•.g,-,i:0 único - Não podem fazer parte da Diretoria, 	além dos 
tiel,...-g,- ,•( is enumerados nos casos referidos no 'artigo 43 deste Estatuto, os qu -

(ic ri-,:..giue Estatuto, tais como experiência na área, participação em as.semble;as, 

il 
i-2iihaL;xercido, se encontrarem em situação social em desacordo com o artigo ° e  

(-te.. .9..n; assumir os cargos da diretoria. 

-A Diretoria escolherão entre si, no ato de sua posse ,um Diretor Geral 
m.c,-.wrcerão as funções Administrativa, cujos .  poderes e atribuições se 

: no Regimento Interno da Cooperativa; aprov do pela Assembleia 
Ger. f• 

Is) 1)/I tiRETORIA Unir GodaIves Ctilve 

- - Vos impedimentos por prazos inferiores a 90 (n ita) ,.,dias de uni du 
Diretoria indicará o substituto escolhido entr s seus membros; 
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14022  
o ot:a número de membros da Diretoria ficar reduzido a menos da 
n'tts ttientbra8 tiereffl Ser eanVoiyula .Assemblelo Geral para O 

(las vogas, 

Art. 47°- /.1 Diretoria rege-se peias New/irdes itoritiÃi. 
• 

re,art 	Ordinarialitente tMla Vez por mês e extraordinariamente • -,à'eblpre (pw 11.X'sí'iria, par eOnVOca(00 (10. PreSidente, da maioria do própria 1PirTfo?ria 
(..!? 	por solielt(.l" (lc) Conselho Fiscal; I)) delibera validatnentê 
i•neww,-0la 1111110 ria dOS seus membros, proibida a representação, ,e.ndo' 
dex•im",,, s tomadas pela maioria simples dos votos presentes, reservado 
Ptv.y1(1,w,•• o voto de desempate; 

ak a.,•ii»eta0es serão consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livr 
prápra 

OrM'ati;;',5 OSSi/KidOS 	fim dos trabalhos pelos membros da Diretoria presentes. 
Parágralà único - Perderá automaticamente o cargo ) membro da Dietoria que, 

1:;stificativa, faltar a três reHltiõeS ordinárias 	.ecutivas ou ati ovdetes 
r:a,•‘...m.. 	:MO. 	 CAMARAMICIPAL 5 'I.,  - ! 	Jo- 	-ereira Santos Jeceir G 	&Nes eNve 	Elder 	e aula 

bre 	E MEMBRO DA COM P oeiro 	 COP'. 
Cabem a Diretoria, dentro dos imites da lei e deste Estatuto, as 

axibuições; 
(,t pi par à Assembleia Geral as políticas 
t.tivi&ides da Cooperativa. 	• 
wpvse,,itaiNto prograntas de trabalho e orçamento, além de sugerir as medidas a 
Y.Ta-1 

,C;l'etqli .  e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios 
t.c•tvss wias ao atendimento das operações eserviços; 

,!stit,iar previamente a rentabilidade das operações e serviços, bem como a sua 
r,:abiiidtrde; 

es,ta,'.4ecer Os normas para funcionamento da Cooperativa; 
e.':..')orar, juntamente com lideranças do quadro social, Regimento Interno 

..ípittização do quadro social; 
..•,y;,;»1;.•cer sançÕeS ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação 

z•ome.tidos contra disposições de lei, deste Estatuto, ou das regras de 
com a entidade que venham a ser estabelecidas; 

,/..threral• sobre a adesão, desligamento, eliminação e exclusão de cooperados 
:. ../icassães, bem como sobre a aplicação ou elevação dc multas; 

sobre ,a convocação da Assembleia Geral e estabelecer sua Ordem 
..,;:isid,rando as propostas dos cooperados no. termos dos parágrajbs I° e 

Aí o  \WA 

tIl\P's°  

19 
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e metas para orientação geral das 
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O .;,e,' ,
eleccr a e.virwura operacional da administração execittiva dos 

criando cargos e atribuindo Jimções„ bein como fixando normas para a - Mini:is:10 e demissão dos empregados; 
finx as normas disciplinares; 

(...s recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares; 
avalutr a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidtio,V,:kar enii ,,vodos que .manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 	• 

despesas de administração em orçamento anual que indique (.1101&. dos rechrii para a sua cobertura; 
I) 

col'trotar, quando se fizer necessário, um serviço independente de az.rdit.i?ria, 
oflIniut'clisposto no artigo 112, da Lei n° 5.769, de 16.12.1971;  • in:IN.vir banco ou bancos tios quais serão feitos negócios e depósitos de 

fixando limite máximo que poderá ser mantido no caixa da t:oopc.-miva; 
k'z.iabelecer as 1101'1710S de controle das operações e serviços, verificando 

inenminzente, no mínimo, o estado económico-financeiro da Cooperativa e o 
destrx.trimento das operações e serviços, através de balancetes e demonstrativos 
opecuicod; 

ec'wrivir, alienar ou onerar 
autork.,:çào da Assembleia Geral 

) em:1rib ,  obrigações, transigir, adquirir, 
ceder ,Ii.-ei(os e constituir mandatários; 	 • s.) P.a,. anualmente taxas destinadas a .cobrir depreciação M/L SfW Sáiths r: Ile compõem o ativo permanente da Cooperativa; 

bens imóveis da sociedade, com expressa 

em móveis, 

MEMBRO DA COPEL 
ivisnzo e outras 
1h! sia perante seus,, 

re 

embro 
mais 

opias dos balancetes e 
demox,treui•vos, planos e projetos' e outros documentos sobre os quais tenhani que 
se 1:;•allanciar, sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à reunião 
curre.,:,iondente, inquirir empregados ou cooperados, pesquisar documentos, afim 

as dúvidas eventualmente existentes. 

20 - 4 Diretoria solicitará, sempre que julgar conveniente, o 
i„ss,••; ,,,,•airiento de quaisquer funcionários graduados para auxiliá-lo no 

	

ts»,-(..,-.2imento dos assuntos a decidir, podendo determin 	que qualquer deles 
eprt..,:•d. previamente, projetos sobre questões especificas. 

. 	- As normas estabelecidos pela Diretoria serão 

.;( s. Regulamentos ou Instruções 
Interno da Cooperativa. 

alienar e onerar 

1) 	zenzr pelo cumprimento da legislação do Coo ser 
aplicáwis, bem como pelo atendimento da legislação 
cupi\ y,zaas, e fiscal. 	 CÂMARA NECIPit Unir G çalves eilva 	Eider Pr goelro . 

,., / ' - O Presidente providenciará para que os 
reecil:nt, com a antecedência mínima de 3 (três) dias 

de Paula 
COPE. 
membros da Diretoria 

tidas em forma de 
que, em seu ctnjmtb, constituirão o 

w1ot 
omiuk0 
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GWARAMUNI 
Elder 	no de Paula 

Oro/ ÇOpEL 
ierr(10,Ç 

4o "Ws/dente 	 iHf? tH 	/1111(0.,..k,  opro Itim1100010 Inlovos, 
imderes e atribuieai.: 

G) t.1,1).,f.:C 	supen,isionor unias 
haiV,i!.  OS otos de execoolo dos deci,s0es ¡to lErelorfit; 
ass.,.,?v, juntamente coM 	 h)/ro(HPho dl! 	si #1 

,hequ,. ,•. c (temais documentos etntstittalvos de obrimayries; 

? 	C PreMür 	n,littiaes 	Diretoria, bem vamo tsts tissoliblonm( 

10 	(àls (st,)elos; 	 J 

IP 	('. (w ,:ptar à Assembleia Gero/ Ordinário: 

• 
111 	

1 12,;:,*)r ,-o da Gestão; 	Jeceir 	Oves Zilve 
goeiro 

." 	GCriz I: 
II Ia 	3 De..,, .1:'.:nuliw dax Sobrax iwurodw ou das .Per 

..'onsell:o FisM;  

ereira Santos 
á RO DA COM 

reP' tf ••• •-?z, s" ativa e passivamente a C'oopersttiva,('(ti /SI!t g, /i.iiI dele; 

g) ;.c,..;r:-s,.31:-,r os cooperaaos conk) solidário com os linotietionenins eli-luodos por 

(:ooperativa, realizados ftw lintitwaes 	lei tieSfr P:.q(ititi( ); 

11/ 	h) 	z plano anual de atividades da Cooperativa: 
9. 
111 	 ,f xriodicatneatte O saldo de CO ¡Ni i; 

i) 	 juntamente com a AchninistraçÁlo Financeiro, u. ,1111(111(.,(IS 

9 4-\  

	

. 	— Ao Vice-Presidente k....on.Jetc interessar.se verinatieni,:mente pci(  

re 	watiall...:,  do presidente, 	 seus 	 01101(11TX O 90 

dias; 

NI\  5:- _ Conwcte ao Diretor-Secretario, entre outras, definidas em Regimento 
e 52guintes atribuições: 

;4exiar os tmliallivs e orientar o lomat:ar das atas das rennii)es iíi 

E: , 	e da Assenibit-Jia Gerai, resimnsol,ili:ando.str pel(t gutirdo de livros, 
e arquiws pertinentes, Assinar juntamente et,on o presidente. . 

	

.;.rs: 	assim que fér solicitado e donais ( .4 .tinicistos e4Ii1iIIIIi1O, 	le 

redigir a t7orrespondência comercial, etn Ir (hm ctnitlivus, posici.s, e 

„1-.ri2aç3es aiiJninistrativas x,st  
,N.X11- 1,1  

21 
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Compete ao Diretor-.Tesoureiro assinar juntaniente com o presidente 
UnMrl.W.: estabelecer normas de contabilidade, nos moldes 'traçados pela 

tend0 SOb Mia • i-ç.',spon.s.abiliclade os livros e documentos arrecado,  a  remita, *tilar os pagamentos autorizados pelo 
nte 	eWsincy com ele os cheques., procurações e demais documentos, 

ainda, tnensydruentc, a exatidão do saldo em caixa, • Os administidd res, 
mntratadas„ ,Puila serão pessoalmente responsáveis pelas Obriga 

q':c c 	irem em nome da Cooperativa, mas responderão solidariamenij," 
tvSultantes de desídia e omissão ou sè agiram com culpa, dolo oP-mA,I.e.. 

A .CGO12-CrOtir(t responderá pelos atos a que se refere este orago; 
kauly.:• ratificado ou deles logrado proveito. 

- Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte à 
nonir,..i.à da sociedade. podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas 
ohr:g,,,,,óts em norne dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

,z.  3" - O membro da Diretoria que, em qualquer momento referente a essa 
tiver intelvsse oposto ao da Cooperativa, não poderá participar das 

de5,.r.?e3es relacionadas com essa 'operação, cumprindo-lhe declarar seu 
nento. 

- Os componentes da Diretoria, do Conselho Fiscal ou outros, assim 
s liquidonws. equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas 

de responsabilidade criminal. 

- Sem pnjuizo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a 
Coop:rotiras por seus dirigentes, ou representada por cooperados escolhid. em 
Assoa! leia Geral, terá direito de ação contra os acádmuinmiust; crad es para pra 	1Á 

Elder Cetest 
SIMÓES 	Josan • ereira Santos 

Proeiro 
r.! •Pt??:.ist ib ilida*, 

MEM 
Jeseir Go alves :Alva • 	

RO OR COM. 
- Poderá A Diretoria criar comitês especia 	.ou não, para 	efs.  

estud,w, planejar e coordenar a solução de ques ões e peei:ficas, relativas ao 
funciamcnto da Cooperativa. 

41N1STRAÇÃO GERAL 

a dos negócios s ciais 
gundo a estrutura que for 
argà eletivo da Diretoria, 

e. ia peto presidente para ocupar o cargo de Diretor Geral da cooperará,  

01'5  

.4?'; 	r - As fitnçõ'w da Administração Geral Ex- 
.yer exercidas por técnicos contratados, 

es.......feida peio Presidente .ou algum ocupante de .20 
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\CF,-, 	• 440i/ -

-71 

. 	Y.) 
5. ) — Os 

negócios e atividades da Cooperativa serão fiscalizados Lissidua (.? 

	

8# 	
mineei, somente por um Conselho Fiscal, constituklo de 3 (tré,$) membras 

e 3 (rés,) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela . Assen; leia Geral, sendo permitida a reeleição dos seus componentes. 
11.) 

;; 1" - Não podem lazer parte do Conselho Fiscal, além dos ínele.giveis, 
entone. lcios no artigo 46 deste Estatuto, PI 

.:" - Os cooperados não podem exercer cumuhnivamen(e cargos ,  Dirá(  ri:, e Conselholiscal e se houver de Ética. 
0 

O 
O 
O 
o 

" - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser con 	s ainda, 

	

.O 	par cii...lquer de s i!zentbros, por solicita ão da Diretoria 	mbleia 

010 

	

IP 	Ger,il 	CÂMARA HOW; E SiMd6 FILHO 

	

&ler Cd o de Pa 	Jeceir 	çaInz Cava

•  

Jogar, 
MEM RO DA C artos Membro 	 goeiro 3' - Na ausen 	o coordenador será escolhido um substituto, na ocasião, 

dirigir 	alhos. 

a 

\j'1B 

	

	
final 	trabalhos de cada reunião, por 3 (três) conselheiros presentes, 
C(.11Y1i..'t:i0 de ata, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao 

ind:cc.tios pela Assembleia Geral. 

- As 	'erações serão tomadas por maioria simples de votos e 

.4,1. 5 - Ocorrendo três ou mais vagas, no Conselho Fiscal ou no Conselho de 
Éneo. a Diretoria determinará a convocação da Assembleia Geral para eleger 
.s.- ;i;stiutivos. Art. 58° - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização 

.;s operações, atividades e serviços da Cooperativa, exa? Mando livros 
ecwa., e documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atr itições: 

mensalmente, o saldo do numerário existente em c 	verificam 
	 se mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Di et r 

_ar se os extratos de contas bancárias conferem com 	sei-ti:tração da 
Co 	• . 

cx 1/i 7Zar se o montante das despesas e inversões realizadas estão de 
::idade com os planos e decisões da Diretoria; ,k4Vil0 %ATIVO 

Ar!. 	— C) Conselho Fiscal retínem-se, ordinariamente, unta veZ por més c, 
evtrtiu. dinariamente. sempre que necessário, com a participação de 3 (três) dos SVUS i: cmbros. 

;• 1 - Em sua primeira reunião, os conselheiros escolherão, entre si, 
..-ee..etário para a lavratura de atas e um coordenador, este incumbido de 

:r c dirigir as reuniões. 
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62.'0 ze as-  operações realizadas e ! serviços prestados correspondem em 
qualidade e valor às cOnveniências econômico-financeiras da ativa; 

.1.ficar-se .w a Diretoria vem reunindo-se regularmente e se existem 
vagos na sita composição: 

	

1.; 	..guw- se existem reclamações dos cooperados quanto aos 
prestados; 

se o recebimento dos créditos é• feito com regularidade-
4omi-i,  'missas ,s'ociais são atendidos com pontualidade; 
íí; ttve -iguar se há problemas com empregados; 

c'37 .rikar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a auieridades 
, trabalhistas ou administrativas quanto aos órgãos do Cooperativismo; 

	

j. 	',g73 .Lar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, 
ric;; z amo se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância das 
r :gra oróprias; 

ninor os balanceies e outros demonstrativos mensais, o balanço e o 
anual do Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes para 

	

4; 	 Geral; 
Jia:- conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos seus 

rhat•-;as, denunciando a este, à Assembleia Geral e a OCEB, as irregularidades 
e convocar Assembleia Geral, se ocorrerem motivos graves e 

)•.. 
c-,:.vocar Assembleia Geral, quando houver motivos graves a Diretoria se 

convocá-las: 
n;e ..,,,duzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de eleição, 

mação e posse dos eleitos, fiscalizando também o c 

	

; 	Regimento nterno, Resoluções, ¡o: isões de Ass 
Jia 	 CÂMARA NUM ' DE e 	•! Josa Jeceir G çalves Cilve 

P goeiro 	 Sder 
- Para o desempenho de sur 
livros, contas e dominem 

,.;t1:!..ndente de autorização prévia d 

2' - Poderá o Conselho Fiscal ainda, com anuência da Diretoria e com 
Tão da Assembleia Geral, Contratar o necessário assessoramento 
especializado, correndo as despesas por conta da Coop -nativa. 

o de PauJi 
CM o Conselho Fiscal acesso a 

pregados, a cooperados e outros. 
ria. 

;mprimeirto do 
4 	era! e da `4944.0 (0'1 

' re Santos 
MEMBRO DA COPEL 

C 	..1,0 IX - DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

- A Cooperativa deverá, além de outros, ter os se Vinte  livro 
termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

cfkrq 
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• 

2. pres. liça de cooperado nTIS 	/,i,. Geral; 3.. aia', .las. assembleias; 
(„tak da Diretoria; 

ia. lo Conselho Fiscal, 

Attunticados pelo autoridade Competente.' 
. lirr. fiscais; . 

2. 	contábeis.. 

Pa;', grafo único - 
zlevi:!amente numer 

lercir G 	eives Zilve 
P ,goeiro 

facultada a adoção de livr 
adas. 

di 
# Josan mira Santos 

MEMBRO DA COM. 

OPEt 
lhas soltas, ou 1,10711:;. 

. 	, 

diou NUNIC 
Elder 

Me 

. Art. 60° - Na Ficha de Matricula os cooperados serão inscritos por 
ordem .Tonológica de adesão dele constando; 

t.:• o nome, idade, estado civil, nacionalidade, proll.s.st.70 e resldéncia dos 
coone,..:dos; 

0; a data de sua adesão, e quando for o caso, de seu desligamento, 
elimin.tção ou exclusão; 

z-: a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

:...;PITULO X - DO BALANÇO GERAL, DESPESAS, SOBRAS., PERDAS 
E EUV.'.)0S. 

Art. 	- A apuração dos resultados do exercido social e o levantamento do 
balan, geral serão realizados no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 

A r. 	— Os resultados serão apurados segundo a natureza das operações ou 
serviçz..:, pelo confronto das respectivas receitas com ás despesas diretas e 

	

1 ° - As • 	 despesas administrativas serão rateadas nu proporção das 
opro.,-res, sendo os respectivos montantes computados nas.  apurações 
relvris neste artigo. 

	

- 	resultados positivos, apurados por setor de atividade, nos termos 
.rtigo, serão distribuídos da seguinte firma (no mínimo): 

47) IV' (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 
¡cinco por cento) ao Fundo de AssiStência Técnica, Educacional e Social 

got  



st% çç. 
gt 

3° -Além do. Fundo de Reserva e F4TES., a Asse m Nela poderd 	otaroN findo: • - inclusive rotativos, com recursos destinados a ,fins específicos, lixando 
Mo:la de formação, aplicação e liquidação, 

40 
 - Os resultados negativos serão rateados entre os i:Ociptfl'azit, 

propo,7ão das operações de cada um, realizadas com a Cooperativa, se o Indo 
de Re.,,,rva não for suficiente para cobri-los. 

- O Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercício t; ot-mder 
(.10 ck. molvimento das a(ividades, revertendo em seu favor, além da taxa 	1 
ide:: »ir cento) das sobras: 

o 04' 

a) os :'réditos não reclamados pelos cooperados, decorridos 
5 (dr, .)) anos; 
b; os 	e doações sem destinação especial. 

Ar!. 	- O Fundo de Assistência Técnica, Educacional c Social - 	TES 
-se à prestação de serviços aos cooperados e seus familiarc.,s, assim como (2t.)5  

en,;..T 'mios da própria Cooperativa, podendo ser prestados mediante ‘,..onvaio 
tida. !es especializadas. 

c .ento.) dos 

elss • nbleia Gera ,  setuijIc ser 

FILHO Joji$4 	S&al:Itois de Paula 

UI» 

MEMBRO ft() DA-COPfc: PEL 
da pvrezunapmn nferidu puf 

entuajs de quu4pter natureza, 
quais os cooperados nào tenham 

1 	- Ficando sem utilização mais de 50% (cinquenta por 
?ir 1-5 01711a is deste fundo, durante dois anos consecutivos, sé-

re-is:.?., das planos de aplicação, devendo 

	

:da e fazer as recon idações ruc 	 
b , ec idas. Jeceir Gq4ÇaIves Zilva 

t'rLoero 
2° - Revertem em favor do l41.2 

.''arágrafo 20, do Artigo .62, as relu 
.sul/antes de operações ou atividades nas 
do intervençtio, 

. Net 
em 
ri 

bro / 
kr, 

.,'APITULO Xl - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

ri,65Q - 4 Cooperativa se dissolverá de pleno direito; 

:1 ...ndo assim deliberar, a Assembleia Geral, desde que os cooperados, 
0 número Min MO de 2/3 dos co.  operados presentes, com direito a voto, 

s. ji;p017110111 a assegurar a continukkide da Cooperativa,. 
alteração de sua forma jurídica; 

o,:; • ri.->dução do número de cooperados a menos de vinte ou o nqntal social 
se até a Assembleia Geral subsequente, realizada em í)razo superior a (5 

2e.St..., esses quantit ivos não forem restabelecidos; Eri
A43
nldo iblor 

.___Vb/BA 41127  
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.a.Yridacks por mais de 120 (C ente e vinte). dias, 

di'.M)•124,13.0.1?)r dclibcrada:pela 

• 
Assembleia Ge , esta 170171Carã 

ocez-ler à T.,7 'Conselho PiscalVe 3 ( -ès) membro 
.1 	 :et r.ir G çalves Cilve 	Ck4AR4  COPAL 

I'#4goero 	 Net teiestin 
..::'''' 	Gcrai., nos limilt" 

4›..sthwir os liqlíiiiantes e' -o 

o 	nte deve proceder à liquidação de conformidade 
.legis?a0O ,cooperativista 

ti1/4.ancioa dissaiwjo da Cooperativa não for promovida voluntariamente, 
ZteW 	 11"Àrt,'S 7.70 Art. 65, essa medida poderá ser tomada judicialmente a pedf,Jà. 	cooperado. 

c,..tPing. o MI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios 
vos dispositivos legais, e Pelo Presidente da Cooperativa 

Apras a Le&zzra frita de artigo a artigo do Estatuto, foi aprovado por 
A.'ssembleia Geral realizada no dia 02 de Fevereiro de 2014, nada gzais itzn.,endo trt2rar encerra-se os trabalhos, lavrei a presente cztá, que será as-sizada e7,7,r; 03 zrés ) vias de igual teor por todos os cooperados p-reseiCe.s; pdo .eresideme, pelo Vice Presidente, pela Diretora Secretaria, pelo .Dfretar Te..'wurefro.„ .pelos Conselheiros e Suplentes, como prova da vontade livre de cada t7A72., o .destzuwo social da Cooperativa de Trabalho Desenvolvimento Saci& e Serviços, de Constituição. Lei ,: 12.690 19/7/2012 

Efir. ; 027 

/77 '17 

osa 	ere ira Santos 
aula 	MEMBRO DA COPEL 

is atribuições, podes  • em 
bros do Conselho Fisç.  



Si 1-  ) • AL D 
Diretor Tesou eira/ CPF. 803164925-15 

J( 
Pl 

• 1 
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NIRE(sede) 

29400041213 

CNPJ 

22.307.578/0001-28 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
16/04/2015 

 

   

Endereco: 

AV BEIRA MAR, 30, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44574295 

Não xxxx 

Jos.1 e • eretra Santos 
MEMBRO DA COPEL 

Jeteir G nçalves Clive 
Pt .goeiro 

Término dó mandato 
XX/XX/XXXX 

Cond./Administrador 
DIRETOR 

DIRETORIA/TÉRMINO Dt MANDA 0/ 

XXIXX/XXXX 	 DIRETOR 

XX/XXIXXXX 	 DIRETOR 
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

L4d 
JUCEB 

EMPRESA  
Nome Empresarial COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 
Natureza Jurídica: COOPERATIVA  

OBJETO SOCIAL  
3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 7732/2-01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739/0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO 
TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES: 7020/4-00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA; 8011-1/01 ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 8130-3/00 ATIVIDADE DE 
PAISAGÍSTICAS; 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS: 8122-2/00 - 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4329-1/04 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS; 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4213.8/00 OBRAS:DE URBANIZAÇÃO é, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 
5229-0/99 ATIVIDADES AUXILIAR DOS TRANSPORTES TERRESTRES; 8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; 4924/8-00 TRANSPORTE ESCOLAR; 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA 
APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4330-4/04 SERVIÇOS DE 
PINTURA DE EDIFÍCIOS 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTOIPROFISSIONAL E GERENCIAL. 4321-5/00 - 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 4322-3/01 
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4330-4/99 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 8121-4/00 - 
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  

PRAZO DE DURACÃO  
CAPITAL SOCIAL PORTE 

R$ 100,000.00 
CEM MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

Nome/CPF 
PAULO REIS DOS SANTOS 
678.302.775-91 

EVERALDO PEREIRA DA SILVA 
779.033.665-72 

XXIXX/XXXX 	 DIRETOR 

SANDOVAL DOS SANTOS 
803.164.925-15 

197081924 

111111111111 111111111111111111111 

CONTROLE: 83.204.859.050.38 CPF SOLICITANTE: 372.249.485-00 NIRE: 29400041213 Emitid : 14/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

CAIO SANTOS DOS SANTOS 
863.093.655-09 
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Jesair G abres :Ave 
-. 	Pregoeiro 

CÂMARA MUNI 
Elder Ce 

ereira Santos 
ME 	RO DA COM. 

197081924 

11111111111111111111111111111111111 

CONTROLE: 83.204.859.050.38 CPF SOLICITANTE: 372.249.485-00 NIRE: 29400041213 Emitida: 14/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bdregin.ba/telavalidadocs.aspx  

t‘d 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL lio ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos document . 	___-. ••,...........•••••• ••••••••••.,••••VAI W W{..• vgudmed ild UdId Cle sua expea 
EMPRE_SA  

Nome Empresarial 	COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 
Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA  

NIRE(sede) 

29400041213 

CNPJ 

22.307.578/0001-28 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
16/04/2015 

Inicio da atividade 

16/04/2015 
Endereco: 
AV BEIRA MAR, 30, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44574295 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  SITUAÇÃO STATUS Data 	 Número 
06/06/2017 	 97669266  REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	007 -ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
Evento: 	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

Observação 

SALVADOR - BA, 14 de Março de 2019 



Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

OVOU NUNICIP IÇO e V4; 
ElderCelesti O P goeiro 

444,4é 441% 
Josa Pereira Santo 

MEMBRO DA COM 

jegair G 

	PEL 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

TRI UNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos Mspectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de'cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 28/06/2019 1523:04 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL SOCIAL E SER VICOS 
CNPJ: 22.307.578/0001-28 
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DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

Tomada de Preços n2  06/2019 

A empresa COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS CNPJ: 

22.307.578/0001-28., com sede AV BEIRA MAR 30 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS- SANTO ANTONIO DE 
JESUS -BA, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexisterri, fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade firma a presente. 

Santo Antônio de Jesus-Ba, 25 de Julho de 2019 

i2-2.307.57810001- ° 
COPFICOOKRATIVADETRABANOESENNOVENTO  

A 	IENTAL SOCIAL E SERVICOS 
.BEIRA NIONOSSA SEMORA DAS GRAXAS 

 	CEP: 	44.574 - 295 
OANTONIO 

CNPJ: 22.307.578/0001-28 	

DE JESUS -BA_ 
COPEL-COOPERATIVA DE TRABA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTSOCIAL 

E 
SERVIÇOS  

Jeteir Gon 
Pre9 

ves Zilve 	CÂMARA MUNI 
eiro 	 ale 	e Pauta 

ro COPEL 
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41 «ti 
Jo •P e • ereira Santos 

MEMBRO DA COM. 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SE\RVIÇOS . CNPJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR NQ 30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
EMAIL copelsajnotmail.com 	( 75 ) 88059770 	 Página 9 
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Câmara Municipal de Vereadores de Simões Filho 

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO ou COOPERATIVA LEI 11.488/07 

Pregão Presencial n2  06/2019 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso 
VII do artigo 49  da Lei Federal n° 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de 

que cogita a Lei Complementar n°. 123/06, declaramos: ( ) Que não possuímos a .condição de microempresa, nem a 

de empresa de pequeno porte. ( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
/ 

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 42 do art . 32 da Lei 

Complementar n° 123/06. No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 
declaramos: ( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 49  da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação, cientes, das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 72 do mesmo diploma. ( ) 
para os efeitos dó-§ 19  do .art. 43 'da Lei complementar n° 123/06, haver restrição na comprovação da nossa 
regularidadutizcg tugja, regularização proced?r.gDo no ,pra,zo de ,2 	 úteis ,..cujo, termo inicial 
correspondera ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública , cientes de que anão-regularização da documentação , no prazo previsto implicará 

decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 81. 

Santo Antônio de Jesus, 25 de Julho de 2019 

iM\ 
Josan • ereira Santos 

MEMBRO DA COM. 

i--22.307.57810001 
COR 	COOPERATIVA DEIRABALHO DESMOVIMENTO 
AMB 	TAL SOCIAL E SERVICOS 

1A4R CD NOSSA SENHORA DAS GRARCAS BEI 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 50 
EP: 44.574 - 295 

8~NTONIO DE JSUS - COPEL-COOPERATIVA DE TRABALH 

ode Paula 
COM 

Jeteir Gon vzs Silve 
Pre eiro 

cktARA mem 
Elder 

CNPJ: 22.307.578/0001-28 

COPEL-COOPERATIVA 
ENDEREÇO AVENIDA B 
EMAIL copelsgjOhotmail.com  

O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS . CNPJ 22.307.578/0001-28, 
N9  30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
( 75 ) 88059770 	 Página 8 
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COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS 

CNPJ N2  22.307.578/0001-28 

À 	
22.307.57810001 - 2 

COPELCOOPERATIVADVRON DESEINOVIMENTO DECLARAÇÃO UNIFICADA 

CAMARA MUNICIPAL SIMOES FILHO -BA 	

AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 
CWAS 

AV. BERAWIR COROO SENHORA DAS  
•• CEP: 44.574 - 295 

S°  A DE COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 	E SERVIÇOS, DDEECiLAESRUAS, sob 
penas da lei, que tern-pleno conhecimento das.exigêntias de habilitação e que atende todas as exigências contidas 
no edital; 

DECLARA sob as penas da lei, que todas as informações documentais e técnicas fornecidas são verdadeiras; 

DECLARA sob as' penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, definido no edital de licitação, 
conforme exigência do inciso VII clO art. 49  da Lei n2  10.520, de 17 de julho de 2002; 

DECLARA, sob sob penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou 
Empresa de pequeno porte (EPP), estabelecido na lei complementar ri2123, de 14/12/2006, em especial quanto ao 
art. 32, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa lei complementar e no decreto n26.204, 
de 05/09/2007. Ou Cooperativa, Lei 11.488/07 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 42  do art. 32  da lei 
complementar 0123, de 14/12/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do 
certame. 

DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data inexiste fato impeditivo para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declara ocorrências posteriores; 

DECLARA sob as penas da lei, que entre os dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e d mais profissionais 
NÃO, figuram no quadro de Servidores da CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO -Bahia, sob 	lquer regime de 
contratação. 

DECLARA, para os devidos fins, que NÃO está impedida de licitar ou contratar com a Administ 	oPública direta 
ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal e ou neste município abrangendo 

to priv do sob controle do poder público e as fundações 

COPEL-COOPERATIVA D TRABALHO 1 ESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SE 	. CNPJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA B 
EMAIL 	

O NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 	4-295. SANTO ANION48-DETÉSUS-BA 
) 88059770 	 Página 1 

inclusive as entidades com persona 

or eles instituídas ou mantidas 

Unir 	abres Silve amARA mon 
nl3ragOelro 	 Eld 

de jurídica de di 

	

stá d 	Atm .s 	fail, cias do presente edital; 

F1U A 	Wit t .os 	ereira Santos 

	

de Paula 	egaR0 DA COP. 



0114^1HEc 3iZi 	HTe. iNWILIMU grei . li:hÇ IVO 	Frifl Gni$ 
E 

que 	a 
ENTAL SOCIAL E SERVIÇOS 

DECLARA, total aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, estando de pleno acordo com 
todas as cláusulas, ressalvadas as hipóteses de impugnação; 

DECLARA ainda, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n« 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n2  9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.Ressalva: emprega menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 
técnicas, comercial, de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso III, do art. 92  da lei 8.666/93). 

DECLARA que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação; 

DECLARA sob as penas da lei, que assumimos total responàabilidade perante órgão fiscalizadores, inclusive por 
eventuais autuações ou multas incidentes sobre as atividades e serviços objeto deste, isentando o município de 
quaisquer ônus. 

DECLARA, sob as ..penas da Lei, qué executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES- Bahia. 

DECLARA, que bbedeceremos àà normas expedidas pela CAMARA MUNICIPAL SIMOES FILHO /Bahia. , 

O representantexla empresa declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente à prestação dos 
serviços objeto do referido , edital, e- assim sendo, me comprometo a prestá-lo fielmente pelo conforme valores 
propostos atirria"ê especificado na Planilha Orçamentária, cumprindo todas as normas regulamentares para a sua 
prestação. Declaramos ainda que já estão incluídos nos preços ofertados nesta Planilha Orçamentária todas as 
despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou 
espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários, alimentação, transporte, aluguéis, e quaisquer 
outros encargos necessários à perfeita execução do objeto dèsta licitação. 

DECLARA, que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível para execução dos serviços objeto desta licitação. 

Por fim declaramos expressamente que executaremos o objeto contratual em perfeita consonância com 
descrições indicadas neste edital. 

Declaro para todos os fins que recebemos todos os documentos e que tomamos conhecimento de todas as 
informações relativas ao PREGAO PRESENCIAL n. 2  06 / 2019. 

Declaro atender, na execução do objeto deste certame, os pressupostos dos Arti os 136 e seguintes do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Declaro para 	os 	devidos fins 	e 	sob 	penas da 
empresa: COPEL- COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO A 

, não está cumprindo pena de INIDONEIDADE PARA LICITAR E CON 
relação a qualquer de suas esferas Federal, ta 	I, Municipal e 

da Lei n28.666/93.Ld. 04ARANNICI 	im; 
J 
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ENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 

Página 2 
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Declaramos ainda ter pleno conhecimento e aceitação dos termos do edital e de conhecimento das condições do 
local de execução. 

Declaro para 	os 	devidos fins 	e 	sob 	penas da 	Lei 	que 	a 
empresa: COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, 

com sede na 

rua AVENIDA BEIRA MAR ri2  30 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/ SANTO ANTONIO DE JESUS — BA, assume 

sob penalidades cabíveis o presente termo de compromisso para prestar o serviço objeto do PREGA° PRESENCIAL 
N°  06 /2019 

Santo Antônio de Jesus, 25 de Julho de 2019. 

.."".•ctn 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SiIAL E SERVIÇOS 

a. 07.57810001 -2b.  

-,\“0.COOPERAINNOMWODESE*0\111k010  
MBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

t,
1 BEIRMIARMOSSASENHORADAS GRARCNS 

CEP: 44.574  - 295 

SANTO 041.01\110 DE JESUS -BA— . 

C PJ: 22.307.578/0001-28 

P ,4  

Jolls .1 '1!)9,110:ta‘ Mitos 
MEMBRO 04 COM 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALH P ESENVOL VIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS . CNPJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR NQ 30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295, SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
EMAIL copelsajPhotmailcom 	( 75 ) 880597 	 Página 3 



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
38.11-4-00 -Coleta de resíduos não-perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
80.11-1-01 -Atividades de vigilância e segurança privada 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portas e/ 
aeroportos 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
71.12-0-00 Serviços de engenharia _ 	— 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
22.307.578/0001-28 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
16/04/2015 

   

NOME EMPRESARIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

TITULO DO ZSTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
COPEL 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
214-3 - Cooperativa  

  

COMPLEMENTO LOGRADOURO 
AV BEIRA MAR 

NÚMERO 
30 

     

MUNICIPIO 
SANTO ANTONIO DE JESUS 

UF 
BA 

    

BAIRRO/DISTRITO 
NOSSA SENHORA DAS GRACAS r44P.574-295 

  

   

     

 

TELEFONE 
(75) 8805-9770 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*...* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/04/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

   

   

Utak Go Ivzr, Clive 
Pre oeiro 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro d 2018. 

Emitido no dia 25/07/2019 às 08:48:53 (data e hora de Brasília). 

31N4 • Josa n e re ira Santos 
MEMBRO DA COM 

CÂMARA MUNICIP 
Elder 

Me CD, 

Página: 1/2 
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L S±TUAÇA0 ESPECIAL 
**.***** . 

DATA DA S;•'UAÇÁO ESPECIAL 
.*.*.r.** 

Jeeeir Go 	Ivzo zilve 
Pr oeiro 

CÂMARA MUNIC1P 
Elder •o de Paula 

COPE 

Josa Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

  

/AL i). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL --d? -320 
-4: 

  

 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

DATA DE ABERtURA..n., 
16/04/2015 

NUMERO DEINSCRIÇÃO 
22.307.574/6001-28 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

   

   

NOME EMPRESARIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.30-4-J4 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
77.39-0-03 -Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
214-3 • Cooperativa 

  

COMPLEMENTO LOGRADOURO 
AV BEIRA MAR 

NÚMERO 
30 

  

CEP 
44.Y4-Í5 „ 

BAIRRO/DISTRITO 
NOSSA SENHORA DAS GRACAS 

muNiclmo 
SANTO ANTONIO DE JESUS 

UF 
BA 

  

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(75) 8805-9770 

• . 	• 	.• 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.1r* 

    

    

      

      

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 	\\ 
16/04/2015 

 

   

    

    

      

MOTIVO'  DE SITUAÇÃO CADASTRAL r  

    

    

    

Aprovado pbla Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido nb dia 25/07/2019 às 08:48:53 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 



Consulta Quadro de Sócios e AdministraGwes - QSA 

CNPJ: 	 22.307.578/0001-28 
:COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO NOME EMPRESARIAL: AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

CAPITAL SOCIAL: 	N$ 100.000,00 (Cem ¡Tal reais) 

O Quadro de Sécios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: . 	10 
2,  

Nome/Ncime Empresarial: 	SAN DOVAL DOS SANTOS 

Qualifica0o: 	 16-Presidente 

Nome/Nárne Empresarial: 	PAULO REIS DOS SANTOS 

Qualificação: 	 10-Direi& 

Nome/Norne Empresarial: 	CAIO SANTOS DOS SANTOS 

Qualificação: 	 10-Diretor 

Nome/Nome Empresarial: 	EVERALDO PEREIRA DA SILVA 

Qualificação: 	 10-Diretor 

_ 

ins'o/mações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 25/07/2019 às 08:42 (data e hora de Brasília). 

e Paula 
/ COPE 

Jair G 	aivr.r. eilve 	CÂMARA MUN1C 
P goeiro 	 Eder  

Pereira Santos 
MEMBRO DA COM. 



ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 

ALY LOCA 	 ICULOS LTDA 
CNPJ: 05.816.750/0001-50 

LEONARDO BARRETO DE PINHO 
Sócio Administrador 

CNH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

Juseir O çaIves Silve 
goelro 

41 
Josanet erelra Santos a} 

MEMBRO DA COM 

 

TRANSPORTE E SERVIÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N, 

115/2019. - 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho 

CREDENCIAMENTO 

CNPJ: 05.816.750/0001-50 
(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 

CENTRO - ARACI - BA 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 24/07/2019' 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
.4: 

- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	
te 	— , Í 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
05.816.750/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 	 N.m 

05/08/2003 

NOME EMPRESARIAL 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ALY TRANSPORTE E EVENTOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
01.61-0-99 -Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, excet 	bras 
irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30.4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 -Aluguel de andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
operador 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.01-9-02 - Produção musical 
90.01-9-05 -Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 

de 

sem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R MARIA AVELINA DE OLIVEIRA 

NÚMERO 
91 

COMPLEMENTO 

CEP 
48.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ARACI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ALYTRANSPORTES@YAHOO.COM  

TELEFONE 
(75) 9230-6663 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*fe*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRA../ 
03/11/2005  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Eu, ido n dia 24/07/2019 às 23:17:4 	e hora de Brasília 
i!À , • 4i-14 

Jos'i  e • ereira Santos 
MBRO DA COM. 

Jastek G çaiVeS Silva 
?oeiro oba MUNICIP 

Etder 	s Paula 
COPEL 
pjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

„.... 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	410  j 
O 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
05.816.750/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
05/08/2003 

NOME EMPRESARIAL 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
90.01-9-06 -Atividades de sonorização e de iluminação 
90.01-9-99 - Artes cénicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R MARIA AVEL1NA DE OLIVEIRA 

NÚMERO 
91 

COMPLEMENTO 

CEP 
48.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ARACI 

UI 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ALYTRANSPORTES@YAHOO.COM  

TELEFONE 
(75) 9230-6663 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
thWrikir 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

-ff 

, 
:t '5. 

Jou' Pereira Santos 
MEMBRO DA COPIL Utak G 

Pr 
MRAMUNICIP alvos Silve 

ernbro 
de Paula 

COM 
Ekler oeiro 

24/07/2019 
	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
	 L.P 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 24/07/2019 às 23:17:47 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNPJ n° 05.816.750/0001-50 

ANNA LETICIA BARRETO DE ANDRADE PINHO nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 04/01/1999, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n" 080.628.765-94, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE no 1297307690, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91, CENTRO, 
ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

LEONARDO BARRETO DE PINHO naCionalidade BRASILEIRA, nascido em 
15/05/1974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 675.292.325-68, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 03539661901, órgão expedidor DETRAN - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARIA EVELINA DE OLIVEIRA, 91, 
CENTRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ALY LOCACAO DE VEICULOS 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 
Comercial dci Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204127933, com sede Rua Maria 
Avelina de Oliveira, 91 , Centro Araci, BA, CEP 48.760-000, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 05.816.750/0001-50, deliberam de 
pleno e comuTn acordo ajustarem a .resente alteração contratual e consolidação, nos 
termos da Lei no 10.406/ 2002, miit,  te 	condições estab 	idas nas cláusulas 
seguintes: 	

y 	
41p. 

Josi,  ateira Santos - - — 	MESMO DA COPOU. 
OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE ANDAI 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 
OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 
INDUSTRIAIS SEM OPERADOR ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA 
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA 
DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COM MOTORISTA SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS TRANSPORTE 
ESCOLAR PRODUÇÃO MUSICAL ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E 
SANITÁRIOS QUrmicos PARA USO TEMPORÁRIO SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 

)9\xvx\Pk f001:60- ‘30,5VutS9  dk- ~a/4  1°`-':!'"." 

.>e 	 0349J122-d--49 Gte (PK-Át-a-- 

1)( 0‘1-71L3NNV 	k})_,t 

Jet cifGdIIves Clive 
goeiro 

Req: 81900000456950 

\fu Certifico o Registro sob o n°97854512 em 02/05/2019 
Protocolo 196785766 de 02/05/2019 
Nome da empresa ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA NIRE 29204127933 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 79679305464318 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

JUCE113 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE •-• ‘, 440 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNPJ n° 05.816.750/0001-50 
DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES, PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS 
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS AGENCIAMENTO DE 
PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS 
ARTÍSTICA 

JeseirG 7.çalves Clive 
oei ro 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não espe icad anteriormente 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estr 	as e uso temporário, 
exceto andaimes 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
9001-9/02 - produção musical 
9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 
9001-9/06- atividades de sonorização e de iluminação 
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não 
especificados anteriormente 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 
4924-8/00- transporte escolar 
7490-1/05- agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas 
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos 

P rI\9\D )1fixvu- 12;v2,Ux)- Gwvtlib id& 
/O 4-4-0 

AAA:_evv‘ft 

Josan 
ME 

ereira Santos 
RO DA COPE. CNAE FISCAL CAMARA NIJN  ' 

Ekter 	Paula 
/ COPE. 

Of.fr 
(4.400 

JUCE21 
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Certifico o Registro sob o n° 97854512 em 02/05/2019 
Protocolo 196785766 de 02/05/2019 
Nome da empresa ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA NIRE 29204127933 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 79679305464318 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

Req: 81900000456950 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LIDA 

CNPJ n° 05.816.750/0001-50 
QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA SEGUNDA. ARIANE CASTRO TOSTA admitido neste ato, 
nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/04/1986, SOLTEIRA, AUTONOMO, CPF 
n° 860229.455-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1636283357, órgão expedidor 
SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA REGALO II, 88, BOIVEBINHA, 
ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

Retira-se da sociedade o sócio ANNA LETICIA BARRETO DE ANDRADE PINHO, 
detentor de 40.000 (Quarenta Mil) quotas, no valor nominal de RS 1,00 (Um Real) 
cada unia, correspondendo a RS 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio ANNA LETICIA BARRETO DE ANDRADE 
PINHO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$40.000,00 
(Quarenta Mil Reais), direta e &restritamente ao sócio ARIANE CASTRO TOSTA, 
dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim 
distribuído: 
LEONARDO BARRETO DE PINHO, com 60.000(Sessenta Mil) quotas, perfazenddows 

ROPe )rivelAiraCOPIILSant° um total de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) 
ARIANE CASTRO TOSTA, com 40.000(Quarenta Mil) quotas, perfaze , o um total de 
R$ 40.000,4 e (Quarenta Mil Reais) 

4 	 CÂMARA MUNICIP 	SIM' Jecair G.4  (eives Clivo Eider C&Pr oei ro 	DA ADMINISTRAÇÃO 
min COPEI:Nia  

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade bera IS 41LADAMENTE 
a(o) Sócio(a) LEONARDO BARRETO DE PINHO com poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extr 	ici ente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou 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). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei,¥ie 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou/em 
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Lei n° 
relia Santos 

RODA COM 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNPJ n°05.816.750/0001-50 
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 por crime falirnentar, 
de prevaricação, peita 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 pública ou propriedade.. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos 
obrigações resultantes do contrato social permanece ARACI - BAHIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 	Jos 

Inserir a consolidação do contrato. 

LEONARDO BARRETO DE PINHO nacionalidade BRASII-_,EIRA, nascido em 
15/05/1974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 675.292.325-68, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 03539661901, órgão expedidor DETRAN - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARIA EVELINA DE OLIVEIRA, 91, 
CENTRO, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL. 

ARIANE CASTRO TOSTA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/04/1986, 
SOLTEIRA, AUTONOMA, CPF n° 860.229.455-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
1636283357, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA REGALO II, 
88, BOMBINHA, ARACI, BA, CEP 48760000, BRASIL 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ALY LOCACAO DE VEICULOS 
LIDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29204127933, com sede Rua Maria 
Avelina de Oliveira, 91, Centro Araci, BA, CEP 48.760-000, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica/MF sob o n° 05.816.750/0001-50, deliberam de 
pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CÁMARA NNICIPN. Unir Go d ves Silva 
t)çoYoelro 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, q 

-20,91-cr-uo. r2jw-k,utte tejk. 

DO ENQUADRAMENTO 	Lidei Cei 	Pauis 
min / 

se enqua 
• 
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CNPJ n° 05.816.750/0001-50 
de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial ALY LOCACAO /' 
DE VEICULOS LTDA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA MARIA A VELINA DE 
OLIVEIRA, 91, CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000. 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 
ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do 
art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002. 

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social( 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALU UEL 1 ANDAIMES 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCO S s r  M OPERADOR 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CO STRUÇÃO SEM 
OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 
INDUSTRIAIS SEM OPERADOR ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA 
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COLETA 
DE REStDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - 
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COM MOTORISTA SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS TRANSPORTE 
ESCOLAR PRODUÇÃO MUSICAL ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E 
SANITÁRIOS QUIMICOS PARA USO TEMPORÁRIO SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS ATIVIDADES 
DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES, PRODUÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS 
PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS AGENCIAMENTO DE 
PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E 
ARTÍSTICAS. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNPJ n° 05.816.750/0001-50 
CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
0161-0/99 - atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, 
exceto andaimes 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industria* 
não especificados anteriormente, sem operador 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
8130-3/00 - atividades paisagísticas 
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
9001-9/02 - produção musical 
9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 
9001-9/99 - artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não 
especificados anteriormente 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 	 CÁMARA 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 	Elder 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, 	i 3.goto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 	Josa j  erma Santos 4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4330-4/99- outras obras de acabamento da construção 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 
4924-8/00- transporte escolar 
7490-1/05 - agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e 
artísticas 
9319-1/01 - produção e promoção de eventos esportivos 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) 
dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, 
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do pais. 
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CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá I 
Sócio(a) LEONARDO BARRETO DE PINHO com os -po 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extraju 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou 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). 

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do cap.tal ocial. 

DA ADMINISTRAÇÃO 
CÂMARA 	 Josa 	ereira Santos utã rant 

Elder Celesti 	• 	
MEMBRO DA COMI 

Me 
LAD 

eres e 

COM 
MENTE a(o) 

atribuições de 
ente, podendo 

§ 2° A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que 
aprovada pelos sócios coristas. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNPJ n° 05.816.750/0001-50 
Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios: 

LEONARDO BARRETO DE PINHO, com 60.000(Sessenta Mil) quotas, perfazendo 
um total de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) 
ARIANE CASTRO TOSTA, com 40.000(Quarenta Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) 

CLÁUSULA SET1MA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua 
aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

§ 10  Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período 
do ano a partir de resultado do período apurado. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNPJ n0  05.816.750/0001-50 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do 
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), 
quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE Sócio 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 0(s) Administrador (es) declara(m), sob as 
penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial 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 por crime 
falimentar, de prevaricação, peita 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 pública ou propriedade. 

FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de ARACI - BAHIA para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

ARACI, 23 de abril de 2019. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos o pres nte contrato serão 
resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n 	06/2002. 

1a»4%. 

JUCEB 

Josane ereira Santos 
lmAl8R0 DA COM. 

Certifico o Registro sob o if 97854512 em 02/0512019 
Protocolo 196785766 de 02/05/2019 
Nome da empresa ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA NIRE 29204127933 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 79679305464318 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 



AR1ANE STRO TOSTA 

LEONARDO BARRETO DE PINHO 

• 14P,̀  't 

10-  10/i2g: 4=1  fft • 

, 

k*ak.A.), 	EN 

1  - : 154•: ,, ;,- y Me _..i. 
- 4̀"-"Izada  --..?"..- 

01:14  
_oNHEctmÉNIC) bt VIRMAS 

azie. Au -0 
MIM. lifir74v,  

•••• Avia f47977 

utOtizend 

Req: 81900000456950 

7- 

Jeseir 	eyávzs Clive 
egoeiro 

Página 9 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CNI).1 n° 05.816.750/0001-50 
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ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 

l OS LTDA 
05.81..750/0001-50 

LEONARDO BA RETO DE PINHO 
Sócio Administrador 

CNH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

TRANSPORTE E SERVIÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 

115/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A empresa ALY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Avelina 
de Oliveira, 91 - Centro - cep.: 48.760-000 - Araci-BA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.816.750/0001-50, no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR que atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 declara, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de licitação, conforme 
exigência do inciso VII do art. 4° da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Pereira Santos 
jLnCif Gq4çiIVeri Clive 

Pr goeiro 

CÂMARA HUNIC 
Bder aula 

COPE'. 
MEMBRO DA COPE. 

CNPJ: 05.816.750/0001-50 
(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 vA  • 

CENTRO - ARACI - BA 



ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 

VEICULOS LTDA 
CNPJ: 	.750/0001-50 

LEONARDO BARRETO DE PINHO 
/ 	. Som Administrador 

CNH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

0113Ft0 DA COM 
aula CMARk wuicip 

Eider Cei 
MEL 

no Pereira Santos 

••• 

TRANSPORTE E SERVIÇOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 
115/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

A empresa ALY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Avelina 
de Oliveira, 91 - Centro - cep.: 48.760-000 - Araci-BA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.816.750/0001-50, no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR que atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019, declara, sob as penas da lei, em atendimento 
ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, para os fins 
do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor 
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, (x) nem menor de 16 anos. 
(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Jeceir GO 
Pr 

sives Cave 
oeiro 

CNPJ: 05.816.750/0001-50 
(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 \Í 

CENTRO - ARACI - BA 



TRANSPORTE E SERVIÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. -PROCESSO ADMINISTRATIVO 

115/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho 

DECLARAÇÃO ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

A empresa ALY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Avelina 
de Oliveira, 91 - Centro - cep.: 48.760-000 - Araci-BA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNI1 sob n° 05.816.750/0001-50, no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR que atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL N2  006/2019, declara para os devidos fins de direito, na 
qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Câmara Municipal de 
Simões Filho, que não possuímos servidor público em nosso quadro, conforme 
determina o art 92, inciso III, da Lei 8.666/93. 

eives Ouve diMARANNIC 
oeiro 	Elder Cel . .4 i  We li  

COPE!. 410  

ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 

4,1  PP  

----- —4011' 11"  ICULOS LTDA 
CN 	6.750/0001-50 

LEONARDO BARRETO DE PINHO 
Sócio Administrador 

CNH 03539k-1901 — CPF 675.292.325-68 

t 414\ _ 	)0I. 
't 'sie Pereira Sa tos 

MEMBRO DA C ceei,  G 
Pr 

CNPJ: 05.816.750/0001-50 
(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 

CENTRO - ARACI - BA 



Jecalr G obres Cove 
oeiro 

ARACI-0N5 DE JULHO DE 2019 

41 ,hi 
Josane t.  ateira Santos 

MEMBRO DA COM. 

CULOS LTDA 
6.750/0001-50 

O BARRETO DE PINHO 
Sócio Administrador 

PENH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

TRANSPORTE E SERVIÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

115/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipd:65  
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A empresa ALY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Avelina 
de Oliveira, 91 - Centro - cep.: 48.760-000 - Araci-BA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.816.750/0001-50, no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR que à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n2 006/2019, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a prestação 
dos serviços objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas 
da lei: 1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 
2- Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública a nível Federal, Estadual e Municipal; 3- Que se compromete a informar a 
superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do 
procedimento licitatório ou da execução do Contrato. Por ser a expressão da 
verdade, firmamos a presente. 

CNPJ: 05.816.750/0001-50 
(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 

CENTRO - ARACI - BA 



DECLARAR sob as penas da lei, que até esta data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 I/ 
:affl - VEICULOS LTDA 

816.750/0001-50 
LEONARDO BARRETO DE PINHO 

Sócio Administrador 
CNH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

Utak Gol  
Pra 

alvas Clive 	CÂMARA MUNICIPAL 
oeiro 	 &ler Cel 

e Pereira Santos 
M8R0 DA COPE. 

TRANSPORTE E SERVIÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 

115/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

A empresa ALY LOCAÇÃO DE 'VEICULOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Avelina 
de Oliveira, 91 - Centro - cep.: 48.760-000 Araci-BA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNN sob n° 05.816,750/0001-50, no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

II 	
CNN: 05.816.750/0001-50 

(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 
CENTRO - ARACI - BA 1 
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TRANSPORTE E SERVIÇOS 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 
115/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus Com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho. 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR 

A empresa ALY LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, estabelecida na Rua Maria Avelina 
de Oliveira, 91 - Centro - cep.: 48.760-000 - Araci-BA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.816.750/0001-50, no uso de suas atribuições 
legais, vem: 

DECLARAR para fins direitos, não estar impedida de licitar ou contratar com 
administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de 
direito privado sob controle dá poder público e as fundações por ele instituídas ou 
mantidas 

ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 

g

ICULOS LTDA 
CNPJ 	16.750/0001-50 

LEONARDO BARRETO DE PINHO 
Sócio Administrador 

CNH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

Josie °feira Santos 
MEMBRO DA COM. 

.11...cair Gc çaives Clive 	CÂMARA MUMICIP 
Pr oeiro 	 E 

CNPJ: 05.816.750/0001-50 
(75) 99139-1390 - RUA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA, 91 

CENTRO - ARAC1 - BA 
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CÂMARA MUNIC1P 
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COPE1 

e Pereira Santos 
MEMBRO DA COMI jetzir G 



401 4; 1 .d4lk 
Josane Pereira Santos. 

CÂMARA CÂMARA MUNICIPA D 	r5"FILHO 	MEMBRO DA,COPEL Êldei',Cel 	o de Paula 
COPEL 

ONIX EMPREENDIMENTOS LT A 

CNPJ 09.3305539/0001-83 

CREDENCIAMENTO 
" 
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À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

C'AMARA MUNICIPAL 
Elder Celesti 

Me 
Paula 

PEL 

\ 
44 4$ 01  

çaives ctive Jo. .ne Pereira Santos 
oeiro 	MEMBRO DA COPEL 

Jusair G 
Pr 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

A ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 
Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-000, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, DECLARA, sob as penas da lei, 
em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 
(Lei n° 9.854/99), para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

( X ) nem menor de 16 anos. 
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 fricis. 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 2019 

Ricardo Caros Pinho Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Email: contatobaffetOghotmail.com  
Rua Getúlio Vargas„03, Centro, Baixa Grande - BA 
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À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
'Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

Ricardo 	os Pi o Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

CÂMARA mumPAL 
Elder Ceies 	e Paula 

OPEL 

ÇaIves COve Jos ne Pereira Santos 
P soeIro 	MEMBRO DA COM 

Juseir 

DECLARAÇÃO SUPERVINIÊNCIA 

A ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 
Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-000, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, DECLARA, para efeito de 
Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou 
contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do 
Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a 
Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, 
inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Cara ia por Tempo 
de Serviço - FGTS. 

Baixa Grande - BA, 25 DE JULHO DE 2019 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 - Email: contatobarreto@hotmail.com  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa Grande - BA 



0\0\ onix À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 2019. 

Ricardo rlo inho Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

( 

CÂMARA MUNICIPAL 
Elder Cel 

FILHO 
de Paula 

COPEL 

,t. 
awes  silve  Jos! e Pereira S 

oeiro 	MEMBRO DA COPEI. Ju.saIr G 
Pt 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Emoli: contatobarreto@hotmail.com  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa Grande - BA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 

Declaramos, sob pena da lei, que a empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa 
Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 
09.330.539/0001-83, não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder publico e as 
fundações por ele instituídas ou mantidas. 



onix 
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À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

o 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 2019 

Ricardo C , os 	ho Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

CR UflCI SIMÕE 
Elder Celesti 	t. aAa 

COPEI.. 

Jesair G 
Pr 

,#) çalves Clive Jo4 , ne Pereira Santos oeiro 
MEMBRO DA COPEL 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO/EMPREGADO PÚBLICO 

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,'à'om sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, DECLARA-,--para os 
devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que n'ãó 
possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou sociedade de economia mista. 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Email: contatobarreto@hotmail.com  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa Grande - BA 

 



À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 201 

Jesair Natas Can 
egoeiro 

CÂMARA MUNICiPAI 
Elder Ceie 

Ricardo Cari s P o Mota 
Rg. 02.951.9 1-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

• E 
11 

p 
I e Paula 

COPEL 

-1 

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E ATENDIMENTO AS CONDIÇOES 
DE HABILITAÇÃO 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da 
parte final do inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/02, termos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 
e ainda: 

;Para os fins do' tratamento diferenciado e favorecido de que cOgiia a Lei Complementar 
Ln°_1,23/06, declaramos: 

( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 
40 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

(X) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 
4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 
declaramos: 

44 ',r OP. 
(X) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4° da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitagUaMígpacLaminções factíveis de serem aplicadas a 
teor do art. 7° do mesmo diploma. 	MEMBRO DA COPEL 

( ) para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 
5 (cinco) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de 
que a não-regularização da documentação, 8  prazo revisto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções pr- i tas n. Lei Federal 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 81 . 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 - Email: contatobarreto@hotmail.cOm  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa_Grande - BA 



À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO APARELHAMENTO TÉCNICO 

onix 
1`1 E= N 

Ricardo Ca 	o Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

Mate.  G çaives Clive 
Pr goeiro 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 2 

4i 
HO 	Jos 	• ereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

CÂMARA MUNICIP 
Elder Ce de Paula 

COPEL 

1 

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado 
por seu representante legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 16.352.675-36 e inscrito no CPF n° 
088.272.335-98, residente e domiciliado, RUA GETÚLIO VARGAS, 103, Centro, Baixa Grande 
— Bahia, CEP: 44.620-000, através da presente declaração, DECLARA para fins do disposto 
no inciso li do art. 30 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e para os devidos fins de que 
possui pessoal técnico, equipamentos, materiais, ferramentas, veículos, maquinário,  
suporte a tecnologia da informação e estrutura de apoio administrativa (escritório e etc)  
adequados e disponíveis para atender as necessidades de realização do objeto desta licitação 
sem qualquer ônus adicional para o Município de SIMÕES FILHO - BA 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Email: contatobarreto@hotmail.com  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa Grande - BA 

 



Nonix À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
L 

DECLARAÇÃO DISPENSA DE VISITA TECNICA 

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado 
por seu representante legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 16.352.675-36 e inscrito no CPF n° 
088.272.335-98, residente e domiciliado, RUA GETÚLIO VARGAS, 103, Centro, Baixa Grande 
— Bahia, CEP: 44.620-000, através da presente declaração, DECLARA para fins do disposto que 
abdica da visita técnica por ter pleno conhecimento do serviço que esta sendo licitado assim como as 
atividades necessárias, os trajetos, as condições ambientais, do terreno ou meteorológicas e as 
obrigações que constam no edital PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019 da Câmara de SIMÕES 
FILHO - BA. 

E por ser verdade, assin 	presente declaração sob as  jopsanneaspedraeirlea S
antos 

is. 

jesair  Go 	ires Cilve 	C'AMARA nal 	SIMO 	O 	
MEMBRO DA COPEL 

., 	Pre oeiro 	 Elder Celesti 	aula  

	

Me 	COPEL 

	

BAIXA GRANDE -BA, 25 Pi 	LHO DE 2019 

fí 

Ricardo Ca losr;rnho Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

1 
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Nonix 
E M.REN1E N OS2 

À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia  
`--Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

ônus, que venham a ser associados aos serviços licitad,, 

dispositivos normativos previstos nesta declaraç.t 1  

BAIXA GRANDE -BA, 25 DE JULHO DE 201 

s motiva 	o não curdibrimento dos 

Ricardo Car •MY• inho Mota 
Rg. 02.51.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL 

A ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 

Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-000, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado por 

seu 	representante 	legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 16.352.675-36 e inscrito no CPF n° 

088.272.335-98, DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos 

elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que 

tomou conhecimento das restrições, normas e proposiç'ões relativas á preservação do meio ambiente 

do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade 

de obediência á legislação, ás normas explicitadas pela Câmara, e pelos órgãos específicos de 

controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio ambiente e 

pela execução dos serviços objeto PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019, bem como se 

responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e das ações previstas ja legislação e n 

licitação, caso seja isso necessário. 	 CÂMARA MUNICIP 
Jusair ynçaves .Silve 	Elder Ce egoeiro 

Declaram, também, que assumem sem repasse a CÂMARA, toda 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Email: contatobarreto@hotmail.com  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa Grande - BA 

e Paula 
COPEL 
sabilidade por danos e 

t 

Josan •ereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 



À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

	

je.mr  G 	ves Silve 	CÂMARA MUNICIPAL D 

	

Pr 	°eito 	Elder Cele 

Baixa Grande — BA, 25 DE 

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado 
por seu representante legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 675- e inscrito no CPF n° 088.272.335-
98, DECLARA, em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n.°  
006/2019, no art. 32, § 2°, da Lei n.° 8.666/93 e alterações, e no item 7.1., inciso IV, da 
Instrução Normativa MARE n.° 05/1995, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. DECLARA ainda, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes 
que impossibilite sua habilitação no PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019, pois que 
continuam satisfeitas as exigências revistas ri art. ) da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

Joslaiiiekte;e1 ra Santos 
MEMBRO DA COPEL 

s FILHO 
de Paula 

Pli•41BW 2019 

Ricardo Ca los Pi o Mota 
Rg. O2.51.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO 

  

À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
'^ 	-Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°006/2019 

A ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 
Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-000, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, em conformidade com o disposto 
no art. 4°, inc. VII, da Lei 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os 
requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado, inexistindo 
qualquer fato superveniente impeditivo nesse sentido, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 2019. 

Jigteir G 	eives Silva 
Pr oeiro 

CÂMARA MUNICIPAL E 	ILHO 
Elder Cele 	ode Paula 

M 	COPEL 

Ricardo Ca lo inho Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

)# 
44.11, 1 

• Jos ne Pereira Santos 
MEMBRO DA COM 
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À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO — Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
."\-\ onix 

DECLARAÇÃO DE ,;,CEITAÇÃO DO EDITAL 

Juzair e  çalves Silve 	CÂMARA MECIPA 
Prezados Senhores, 	 goeiro 	 Eider C 

Vimos por meio desta, em cumprimento ao disposto 

Aceitamos todas as condições do presente edital e das esp 
Contrato, independentemente de sua transição; 

Não nos encontramos declarados in idôneos perante qualquer poder público, seja Federal, Estadual 
ou Municipal; 

Forneceremos qualquer documentação complementar que for solicitada; 

Forneceremos nos locais de execução, todos os equipamentos, máquinas, mão de obra e materiais 
compatíveis com o objeto da licitação, caso sejamos vencedores do certame; 

Responderemos pela veracidade das informações constantes dos documentos de habilitação e 
proposta que apresentarmos, sob pena de rescisão contratual, indenizações por perdas e danos e 
responsabilidade penal. 

Vistoriamos e que conhecemos plenamente as condições de execução dos trabalhos, assumindo 
total responsabilidade, tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas 
determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato; 
7.Aceitamos as condições estipuladas neste Edital; 

Executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo PREGÃO 
PRESENCIAL N° 006/2019 

Obedeceremos às ordens expedidas pela PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019, durante a 
execução dos serviços; 

Dispomos de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução 
do objeto; 

Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais, profissionais não 
figuram empregados ou servidores da PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019, e que estão aptos a 
participar desta licitação. 

Não realizamos no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos 
e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anis. 

Utilizaremos, na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação los 
serviços objeto deste edital; 
14 Obedeceremos ao disposto pela NR n° 18 do TEM, NR n°4,NR n°6 e NR n° 10. 
15. Adotaremos todas as medidas exigidas com vistas 	execução dos serviços contr 
resguardando os critérios de sustentabilidade ambie tal precj izados na leg 

is4

laçá7tinente 

 

     

     

  

Ricardo Carlo Pin o Mota 
Rg. 02.951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 
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4 
5 	 : FILHO Josane P eira Santos 

ode Paula MUER* DA COPEL 
i- 

C8OE 'eferido edital, declarar que: 

¡cações que farão parte integrante do 

SEUS ANEXOS 

BAIXA GRANDE - BA, 25 DE JULHO DE 2 



onix À Câmara Municipal de SIMÕES 	 '2-Bia 
 Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado 
por seu representante legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 16.352.675-36 e inscrito no CPF n° 
088.272.335-98, DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL n.°  
006/2019, para cumprimento do previsto do Inciso VII, do art. 4°, da Lei Federal n°10.520, de 
17/07/2002 e no subitem 5.6 do edital sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que os envelopes DOCUMENTOS HABILITAÇÃO e PROPOSTA 
DE PREÇOS contêm a indicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de 
habilitação, respectivamente. 

Jesair KçaIvcs ilve CÂMARA MUNIC1P IDE SMI " S Elder Cele: 	Paula ik.goeirO r / COPEL 
Baixa Grande — BA, 25 DE JU O D 2019 

44 ,• O'N 
Jos) e Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

 

  

  

  

Ricardo C los 	ho Mota 
Rg. 02 951.951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 
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Jair çalves Clive 
egoeiro 

Ricardo Car os 12.  o Mota 
Rg. 02.'51.9 1-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

À Câmara Municipal de SIMÕES FILHO 	ia 
Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

Áonix  
DECLARAÇÃO'DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO 5-Á `ÈMPRÉSA  

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado 
por seu representante legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 16.352.675-36 e inscrito no CPF n° 
088.272.335-98,. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 28 DE outubro de 1999, regulamentada 
pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (14) 

CÂMARA MUNICIP 
Elder C 

Baixa Grande — BA, 25 DE 

JLHO 
de Paula 

Hb19 

P 

Josa t Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 
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onix 

Usalr 	ves Clive CÂMARA MUNICIPAL SIMÕES FIL G çal  
Pr goeiro 	Elder Celestin 

Memb • OPEL 
Baixa Grande — BA, 25 DE J 	DE 2019 

1 j, . 

,áir 

Ricardo Caos ir-  o Mota 
Rg. 02. ‘ 51. ' 51-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

4_ )1 4irk 
Josa; e 'ateira Santos 

MEMBRO DA COM_ 

À Câmara Municipal de SIMÕES FILEI 
Comissão Permanente deluc ao 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

MICRO EMPRESA OU EPP DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 
PEQUENO PORTE 

A empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede 
a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro na cidade Baixa Grande, estado da Bahia, CEP: 44.620-
000, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, neste ato representado 
por seu representante legal o (a) Sr. NEITAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 
empresário, portador (a) da carteira de Identidade n° 16.352.675-36 e inscrito no CPF n° 
088.272.335-98,. DECLARA, para fins do disposto no Edital PREGÃO PRESENCIAL n.° 
006/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 
na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 
14/12/2006; 
( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 	conforme Inciso II do Artigo 3° da Lei 
Complementar n.° 123, de 14/12/2006. 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI, conforme §1° do art. 18-A da 
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses 
descritas no § 40, do art. 3°, da Lei Complemen r n.° 123, de 14 de dezembro de 2006 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Email: contatobarreto@hotmail.com  
Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Baixa Grande - BA ti 

 



que está plenamente ciente do teor e da tenso desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Baixa Grande — BA, 25 DE JULHO DE 20 

Ricardo Car 	nho Mota 
Rg. 02.9 .951-93 

CPF: 432.627.755-68 
Procurador 

1 	35_, 

---x -,?  
è 

À Câmara Municipal de SIM OS FILHOS 
Comissão Permanente de Licit o 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 
onix rs. 

O Sr RICARDO CARLOS PINHO MOTA inscrito no CPF: 432.627.755-68 como representante 
devidamente constituído da empesa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.330.539/0001-83, doravante denominado Licitante, para fins do 
disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n.° 
042-2017não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL n.° 006/2019 
quanto a participar ou não d-preferida licitação; 

.11:fri; 
que o conteúdo da pre'èosta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL 

n.° 006/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 
com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PR S CIAL n.° 006/2019 
antes da ai • dicação doj@kiMpgiugWAyeslicitação; 
4e 	 C À 	 m AERI  Ad emrucNeici eipsAtli  

!1°E  *air Gon 

	

	 'aula yes live MEMBRO DA COPEL Pre eiro 	 Me ,  .0/ 10-PEL 
que o conteúdo da proposta apresentada para participa do P EGÃO PRESENCIAL 

n.° 006/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indireta ente, i formado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da Câmara Municipal de SI 	FILHO - BA antes da 
abertura oficial das propostas; e 

ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA — EPP 
CNPJ: 09.330.539/0001-83 — Email: contatobarreto@hotmail.com  
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P1. OCURAÇÃO 

IP"- 	
Josan ereira Santos CÂMARA MUNICIP DE SI 	O `-sair G Oves CilVe 	 MEMBRO DA COPEL Elder Celest: 	ue Paula P goeiro 

Mer .0 COPEL 
Pelo presente INSTRUMENTO AR ICULAR de PROCURAÇÃO com validade de 01 (um) 
ano a empresa ONIX EMPRE 	IENTOS EIRELI — EPP, inscrita no CNR1 sob o n° 
09.330.539/0001-83 com sede na RUA GETÚLIO VARGAS, 03, CENTRO, BAIXA GRANDE — 
BAHIA por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR o Sr. NEITAN RIBEIRO DA 
SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade tf 16352675-36 — 
SSP/BA e Cadastro de Pessoa Física n° 088.272.335-98 residente e domiciliado na Rua Getúlio 
Vargas, n° 103, Centro, CEP 44620-000, Baixa Grande — BA nomeia e constitui o Sr. RICARDO 
CARLOS PINHO MOTA, brasileiro, solteiro, RG n°02.951.951-93 SSP. BA, CPF n°432.627.755-
68, residente e domiciliado à Rua Dois de Julho 123, Centro, CEP: 48.760.000, Asaci — BA, como 
nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos aos 
procedimentos licitatórios, em qualquer modalidade, ou seja, convites, tomada de preços, 
concorrências, pregões presenciais e eletrônicos, no âmbito Federal, Estadual e Municipal; 
(Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais, Órgãos Municipais, Prefeituras, Empresas de 
Economia Mista, Fundações e Empresas Privadas) conferindo-lhe amplos poderes para: "Apresentar 
Propostas de Preços, Documentações Jurídico-Fiscal, Trabalhistas, Técnica e Qualificação 
Econômico-financeira, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra arrazoar, 
assinar atas, propostas, assinar contratos e declarações, requerer editais, prestar esclarecimentos, 
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação, agendar e realizar visitas técnicas e praticar todos os demais atos pertinentes aos certames 
que participar" e ainda adotar todas as providências cabíveis para o perfeito e cabal cumprimento 
deste mandado, o que tudo dará por firme e valioso, para todos os efeitos jurídicos e legais. 

Baixa Grande — BA, 1 de abril de 2019. 

f 
Neitan Ribeiro a Silva 
CPF: n° 088.272.335-98 

Sócio Administrador 

amara Altmidpal de SirobeaFitPe 
t;UM Ci ORtGINAL 

Julr nçalves  Silva 
Pregoeitu 

!tolo **Autenticidade 
**Joana do %lado do ame 

Ato Notarial ou do Registro 

0271.AB0693804 

TABEUONATO DE NOTAS DA COMARCA 
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Josa le Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

CÂMARA MUNICIP 
Elder Ceies 

/ COPEL 

E SIMÔES Fl 
u a 

• 1.4 

• 

2951051.93V:70,?4,800;5,-.?.4-ew 
.1-1',"IATAttosepturn 

V127:':1552t £4,101r.  

4.-k-,i1c"f4‘ 	as1P-ftii~2."'ã" lir/11Z198.6" " 
, • z' 

•••••••,.,#';:';,•'' 	• 

• 

.—
.10"‘f  

saN„„s fábob 

eg'oeika 

s:r.• 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°07 DE TRANSFORMAÇÃO EM E  
ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA 

CÂMARA MUNICIPAL E SIMO 
CLÁUSULA SEGUNDA 	Elder Celesti 	aula 

M» o COPEL 

Josane Íereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

Página 1 

ARLICLEIDE FERREIRA GOMES nacionalidade brasileira, nascida em 05/04/1986, 
casada em comunhão parcial de bens, empresário, CPF n* 027.809.615-89, carteira de 
identidade n° 1276361378, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na Avenida 
Dois de Julho, 67, centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, Brasil. 

Na condição de única sócia da sociedade empresária limitada de nome empresarial ONIX 
EMPREENDIMENTOS LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n°. 29203112347, com sede 
na Rua Getúlio Vargas, 3, Casa, Centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídic,a/MF sob o n° 09.330.539/0001-83. 
Resolvem alterar e transformar a Empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA para 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, 
pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-
A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Admite na sociedade NEITAN RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 
17/02/1986, solteiro, empresário, CPF n° 088.272.335-98, carteira de identidade n° 
1635267536, órgão expedidor secretaria de segurança pública/BA, residente e domiciliado 
na Rua Getúlio Vargas, 103, casa, centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, Brasil. 

Retira-se da sociedade a sócia ARLICLEIDE FERREIRA GOMES, que cede e transfere 
suas quotas de capital valor de 400.000(quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 
1,00(Hum real) cada uma, correspondendo a •R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais), 
transferindo suas quotas de capital social, direta e irrestritam te ao sócio NEITAN 
RIBEIRO DA SILVA, dando plena geral e irrevogável quitação. 

414  .11  trS 

Fica transformada a SOCIEDAD EMP ESÁRIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LI ITADA EIRELI, passando a denominação social a ser 
ONIX EMPREENDIMENTOS RELI,co sub-rogação de t dos os direitos e obrigações 
pertinentes. 

Jesair Go 'alv.& silve 
CLÁUSULA TERCEIRA 	Pre oiro 

O acervo desta Empresa, no valor de R$ 400.000,00(qu 
constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula ant 
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Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual 
Responsabilidade Limitada. 

ATO CONSTITUTIVO POR TRANFORMACÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EIRELI 
ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI  

NEITAN RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 17/02/1986, solteiro, 
empresário, CPF n° 088272.335-98, carteira de identidade n° 1635267536, órgão 
expedidor secretaria de segurança pública/BA, residente e domiciliado na Rua Getúlio 
Vargas, 103, casa, centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, Brasil. 

Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sob as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A empresa girará sob o nome empresarial ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, e tem sede 
e domicilio na Rua Getúlio Vargas, 3, casa, centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000. 

;, 
IMuES FILHO 

I I ' 

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integral 

CLÁUSULA QUARTA 

A empresa terá por objeto o Transporte escolar , transporte rodoviário de carga ,exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal e interestadual e internacional, transporte 
rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interrnunicipal, exceto em região 
metropolitana, locação de automóveis sem condutor, obras de terraplanagem, aluguel de 
maquinas de equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividade de 
limpeza de ruas,obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, organização de excursões 
em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e intemacional,serviços de 
engenharia,coleta de resíduos não- perigosos, fabricação de azulejos e pisos, fabricação 
de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e 
pisos,extração de argila e o beneficiamento associado, transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, construção de 
barragens e represas para geração de energia elétrica, obras de fundações, aluguel de 
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, locação de mão -de obra temporária, 
atividades de sonorização e de iluminação, distribuição de água por caminhões, serviços 
de cartografia, topografia e geodésica, incorporação de empreendimentos imobiliários, 
construção de edifícios, serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras, comercio varejista de materiais de 
construção, coleta de resíduos perigosos, transporte rodoviário de produtos perigososi 

.... ontinua... 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

O capital é de R$ R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais) totalme te subscrito e 
integralizado neste ato. 

CLÁUSULA TERCEIRA Jesair 	çalvos Silva 
Pregoeiro 
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4924800 'transporte escolar 
0810007 extração de argila e beneficiamento associado 
2342701 fabricação de azulejos e pisos 

2342702 
fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso 
na construção, exceto azulejos e pisos 

3600602 distribuição de água por caminhões 
3811400 'coleta de resíduos não-perigosos 
3812200 coleta de resíduos perigosos 
4110700 incorporação de empreendimentos imobiliários 
4120400 [construção de edifícios 
4213800 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4221901 
construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 

4313400 obras de terraplenagern 
4391600 obras de fundações 

4399104 
serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 

4744005 
comércio varejista de materiais de construção não 
especificados anteriormente 

4921302 
transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário 
fixo, intermunicipal em região metropolitana 

4922101 transporte rodoviário coletivo de passageiros, com Itinerário 
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 

4923002 
serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis 
com motorista 

4929904 
organização de excursões em veículos rodoviários próprios, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

4930202 
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 

4930203 transporte rodoviário de produtos perigosos 
7112000 serviços de engenharia 
7119701 serviços de cartografia, topografia e geodésia 
7711000 locação de automóveis sem condutor 
7731400 aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 

7732201 
aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem 
operador, exceto andaimes 

7820500 locação de mão-de-obra temporária 
8129000 atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
9001906 atividades de sonorização e de liumina 	o 

4, 
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Continuação... 

CLÁUSULA QUINTA 

O início das atividades foi em 05/11/2007, e o prazo de duração será por tempo 
Indeterminado. 

CLAUSULA SEXTA 

A administração da empresa será exercida pelo titular NEITAN RIBEIRO DA SILVA, com 
os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora 
dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse 
da empresa, ficando vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins 
sociais. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao 
interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor da titular ou de terceiros, 
bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização da titular. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a titular prestará conta justificada 
de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonio

akaeneeira Santos dR balanço de resultado econômico, cabendo a titular, os lucrosAERiAdi je ocNerLies A  p das apurados. 

(Si eIM"S  " " 	
MEMBRO DA COPEL 

CLÁUSULA OITAVA 	2s:sair G 	ires nove 	
c 

P goeiro 
ln o Eli:— Membro 

Falecendo ou interditada o titular, a empresa continuará sua 	de com os herdeiros ou 
sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse estes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patr onial •a empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantad 

CLÁUSULA NONA 

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade MEU. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
empresa, por lei especial 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita 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 ública ou propri ade. 

Continua... .4,624:to,n 	occx s,1310- 
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Continuação... 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros 
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, desde que seja do interesse da 
mesma e atenda as exigências legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Fica eleito o foro de Baixa Grande/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste instrumento constitutivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Sendo assim, lavra o presente instrumento, para que produza os efeitos legais. 

Baixa Grande/BA, 06 de fevereiro de 2019. 

ÁrfuLni IZ dist  
NEITAN RIBEIRO DA SILVA 
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ARLICLEIDE FERREIRA GOMES 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
LIMITADA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ n" 99.330.539/0001-83 

AILTON BARRETO GOMES nacionalidade brasileira, nascido em 22/03/1982, 
casado em comunhão parcial de bens, empresário. CPF n" 004.651.175-03. carteira 
nacional de habilitação n° 01482947686, órgão expedidor DErRAN - BA, residente e 
domiciliado no Rua Agripino Fontoura, 67, Bela Vista, Baixa Grande/BA, CEP 
44620000, Brasil. 

ARLICLEIDE FERREIRA GOMES nacionalidade brasileira, nascida em 
05/04/1986, casada em comunhão parcial dc bens, empresaria, CPF n° 027.809.615-89, 
carteira de identidade ri° 1276361378, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliada na Avenida Dois de Julho, 67, Centro, Baixa Grande, BA, CEP 44620000, 
Brasil. 

Sócios da Sociedade Empresaria Limitada de nome empresarial ONIX 
EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social 
devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 
29203112347. com  sede Rua Getúlio Vargas, 3, Casa, Centro Baixa Grande, BA. CEP 
44.620-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/IVIF sob o n° 
09.330.539/0001-83. deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidos nas cláusulas seguintes: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio AILTON BARRETO 
GOMES, detentor de 300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, correspondendo a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio AILTON BARRETO GOMES transfere quotas de 
capital social, que perfaz o valor de R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais). direta e 
irrestritamente a sócia ARLICLEIDE FERREIRA GOMES, da seguinte forma: em 
moeda corrente do país, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, o capital social da 
sociedade no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 
(Quatrocentos Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e 
integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído: 
ARLICLEIDE FERREIRA GOMES, com 400.000(Quatrocentos Mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais) 
Totalizando o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 

A sociedade poderá prosseguir co apenas 01 (um) sócio pelo prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, com base na hi ótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002. 
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AILTON BARRET GOMES 

CPF: 004.651.175-03 
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Josan Pereira Santos 
ME2BRO DA COPEL 

E. por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

aixa Grande/13A, 18 de dezembro de 2018. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 DA SOCIEDADE EMPRESARIA 
LIMITADA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNP.' na 09.330.539/0001-83 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia 
ARLICLEIDE FERREIRA COMES com os poderes e atribuições de representação 
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 
atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou 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). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUARTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está 
impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial 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 por crime falimentar. de prevaricação, 
peita 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 pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos 
obrigações resultantes do contrato social permanece Baixa Grande/BA. 



lu 1 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

MATRIZ 

NIRE 29203112347 
CNKI 09.330.539/000 I -83 
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/0112019 

NOME DA EMPRESA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA 

PROTOCOLO 187655278- 03101/2019 
ATO 002- ALTERAÇÃO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

44,4S, (11 ;f1*1 
sane Pereira Santos 

MEMBRO DA COM. 

,2 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 

Junta Comercial do Estado da Bania 
Certifico o Registro sob o n9  97821074 em 03/0112019 

	

rPA 	 Protocolo 187655278 de 03/01/2019 

	

`‘.09 	
Nome da empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29203112347 
Este documento pode ser Verificado em http:llreginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asfax 
Chancela 151821515638220 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2019 

Hé 	..- -la Ramos - ecrétário Geral 

Jcsair G çaives silve 	CÂMARA MUNICI 
P 	goeiro 	 Elder Celesti 

Me 

Dá" 
aula 

COPEL 



CÂMARA MUNI -m— rpiesti 	aula 
'em 41 .OPEL 

Jeeeir Gonç 	e silve 
Prego If0 

4411. 11  
Josan • • erira antos 

MEMB O DA COPEL 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 'MI 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDAD 
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CNN n" 09.330.539/0001-83 
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ATLTON BARRETO GOMES nacionalidade í'iiísileilra, 	eme222,3/1982, casado 
em comunhão parcial de bens, empresário, CPF ne) 0071.63r1,3-03,.cartira nacional de 
habilitação n° 01482947686, órgão Expedidor Departamento Estadual de Transito -'131k, 
residente e domiciliado na Rua Agripino Fontoura, 67, Bela Vista, Baixa Grande/BA, CEP 
44.620-000, Brasil. 

ARLICLEIDE FERREIRA COMES nacionalidade brasileira, nascida em 05/04/1986, 
casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF n° 027.809.61-5:0, Carteira de 
Identidade n° 1276361378, órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública/BA, 
residente e domiciliado na Avenida Dois de Julho, 67, centro, Baixa Grande/BA, CEP 
44.620-000, Brasil. 

Sócios da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial ONIX 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29.203112347, com, 
sede Rua Getálio Vargas, 3, Casa, Centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, 
devidamente inscrita mo Cadastro—Nacional -de Pessoa Juiiclica/MF sob o n° 
09.330.539/000I-83, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Alteração ó' 
Consolidação Contratual, nos termorda Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

transporte escolar , transporte rodoviário de carga ,exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal e interestadual e 'internacional, transporte rodoviário coletivo de 

assageiros, com itinerário fixo, interrnunicipal, exceto em região metropolitana, locação 
de automóveis sem condutor, obras de terraplanagem, aluguel de maquinas de 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividade de limpeza de 
ruas, obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de engenharia, 
coleta de resíduos não- perigosos, fabricação de azulejas e pisos, fabricação de artefatos de 
cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, extração de argila 
e o beneficiamento associado, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário 
fixo, intennunicipal em região metropolitana, construção de barragens e represas para 
geração de energia elétrica, obras de fundações, aluguel de máquinas e equipamentos 
agrícolas sem operador, locação de mão -de obra temporária, atividades de sonorização e 
de iluminação, distribuição de água por caminhões, serviços de cartografia, topografia e 
geodésica, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edificios, serviço 
de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, serviços de operação 
e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 
em obras, comercio varejista de materiais de construção, coleta de re duos perigosos, 
transporte rodoviário de produtos perigosos.. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 
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CNAE FISCAL 
4924-8/00 - transporte escolar 
0810-0/07 - extração de argila e beneficiamento associado 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4929-9/04 - organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intennunicipal, 
interestadual e internacional 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intennunicipal, 
interestadual e internacional 
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7119-7/01 - serviços de cartografia topografia e geodesia 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
7731-4/00- aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
7820-5/00 - locção de mão-de-obra temporária 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
4922-1/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto 
em região metropolitana 
4921-3/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermwiicipal em 
região metropolitana 
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
2342-7/01 - fabricação de azulejos e pisos 
2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 
azulejos e pisos 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
3812-2/00 - coleta dc resíduos perigosos 
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
4120-4/00- construção de edifícios 
4213-8/00- obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4391-6/00 - obras de fundações 
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras 
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação 
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CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao Sócio 
AILTON BARRETO GOMES , e ou isoladamente a Sócia ARLICLEIDE FERREIRA 
GOMES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, 
no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou 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). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial 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 por crime falinientar, de prevaricação, 
peita 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 pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece Baixa Grande/13A. 

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e 
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CONSOLIDACÃO CONTRATIJAJ, 

ILTON BARRETO GOMES nacionalidade brasileira, nascido em 22/03/1982, casado 
em comunhão parcial de bens, empresário,. CPF n° 004.651.175-03, carteira nacional de 
habilitação n° 01482947686, Órgão Expedidor Departamento Estadual de Transito - BA, 
residente e domiciliado na Rua- Agripino Fontoura, 67, Bela Vista, Baixa Grande/BA, CEP 
44.620-000, Brasil. 
ARLICLEIDE FERREIRA GOMES nacionalidade brasileira, nascida em 05/04/1986, 
casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF n° 027.809.615-89, Carteira de 
Identidade n° 1276361378, Órgão Expedidor Secretaria de Segurança Pública/BA, 
residente e domicil t. do na Avenida Dois de Julho, 67, ntro, Baixa G de/BA, CEP 

I, gh 44.620-000, Brasi A 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDA 
EMPRESÁRIA LIMITADA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

CNPJ n° 09.33Q-5,32/01W1-,41 
CONTINUAÇÃO... 	 •• **** •• • • 

: : : 	••• • • • 
Únicos sócios da Sociedade Empresária • initad ZI7ntxne .erni;resarial ONIX 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n° 29203112347, com 
sede Rua Getúlio Vargas, 3, Casa, Centro, Baixa Grande/BA, CEP 44.620-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 
09.330.539/0001-83, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
Consolidação Contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1° — DENOMINAÇÃO SOCIAL 
1.1. A sociedade gira sob o nome empresarial ONIX EMPREENDIMENTOS LIDA 
EPP e nome fantasia ONIX EMPREENDIMENTOS. 

CLÁUSULA 2' — SEDE SOCIAL 

2.1. A sociedade tem sede na Rua Getúlio Vargas, 3, casa, centro, Baixa Grande/BA, CEP 
44.620-000. 
2.2. A Sociedade pode instalar e manter filiais, escritórios e representações em qualwer 
localidade do país ou do exterior, por deliberação de sócio ou sócios quotistas, que 
representem pelo menos 3/4  (três quartos) do capital social. 

CLÁUSULA 3' — PRAZO E DURAÇÃO 
3.1. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 
05 de novembro de 2007. 
CLÁUSULA 4° — CAPITAL SOCIAL 

4.1. O capital social da Sociedade é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), divididos 
em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, totalmente integalriadas neste ato em moeda 
corrente nacional, com valor nominal de k$1,00 (um real) cada, assim subscritas pelos 
sócios: 

TON BARRETO GOMES possui 300.000 (Trezentos Mil) quotas, no valor de R$ 
300.000,00 (Trezentos Mil Reais), correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do 
capital social; 
ARLICLEIDE FERREIRA GOMES possui 100.000 (Cem Mil) quotas, no valor de R$ 
100.000,00 (Cem Mil Reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do capital 
social; 

56005 Quotas Valor (R$1 % 
A1LTON I3ARRETO GOMES 300.000 300.000.00 75 

ARLISLEIDE FERREIRA GO_N135 100.000 100.000,00 	4., 25 
14. 	310TA L 400.000 400.0001,00 	1 100 
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Parágrafo 1°: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 
1.052 da Lei n° 10.406, de 10/01/2002. 

Parágrafo 2°: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade como dispõe o 	artigo 
1.056 da Lei 10.406/2002, e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado o direito de preferência na 
aquisição de tais quotas, em igualdade de condições e preço, devendo ser formalizada a 
respectiva Alteração Contratual em caso de cessação. 

Parágrafo 30: O capital social poderá ser aumentado a qualquer tempo. Observadas as 
disposições legais aplicáveis, os sócios terão direito de preferência para subscrição do 
aumento, na proporção do número de quotas de que sejam titulares, a ser exercido no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da correspondente deliberação. 

CLÁUSULA 5', DO OBJETO SOCIAL 
5.1. O objeto social da Sociedade consiste em: 

transporte escolar, transporte rodoviário de carga ,exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal e interestadual c internacional, transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, locação 
de automóveis sem condutor, obras de terraplanagem, aluguel de maquinas de 
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, atividade de limpeza de 
ruas, obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, organização de excursões em veículos 
rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de engenharia, 
coleta de resíduos não- perigosos, fabricação de azulejos e pisos, fabricação de artefatos de 
cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos, extração de argila 
e o beneficiamento associado, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário 
fixo, intermunicipal em região metropolitana, construção de barragens e represas para 
geração de energia elétrica, obras dc fundações, aluguel de máquinas e equipamentos 
agrícolas sem operador, locação de mão -de obra temporária, atividades de sonorização e 
de iluminação, distribuição de água por caminhões, serviços de cartografia, topografia e 
geodésica, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, serviço 
de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, serviços de operação 
e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 
em obras, comercio varejista de materiais de construção, coleta de resíduos perigosos, 
transporte rodoviário de produtos perigosos. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADe 31.4 
EMPRESÁRIA LIMITADA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

4924-8/00 - transporte escolar 
0810-0/07 - extração de argila e beneficiamento associado 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4929-9/04 - organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional 
4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7119-7/01 - serviços de cartógrafia, topografia e geodesia 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária 
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
4922-1/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interrnunicipal, exceto 
em região metropolitana 
4921-3/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal em região metropolitana 
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
2342-7/01 - fabricação de azulejos e pisos 
2342-7/02 - fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, 
exceto azulejos e pisos 
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões 
3811-4/00- coleta de resíduos não-perigosos 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
4120-4/00 - construção de edificios 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
4313-4/00 - obras de terráplenagem 
4391-6/00 - obras de fundações 
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras 
9001-9/06- atividades de sonorização e de iluminação 	A.  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 

CNP.) n° 09.33Q-5,39/0(101-43 
CONTINUAÇÃO... 	 ... • .. . • 	• 	•• • • • 	• 
CLÁUSULA 6°. DA ADMINISTRAÇÃO •.6 °e 4  

•• .• •,. • • • •• a • • 	• 	• • • • . e, 
,... 	• 	• 

6.1. A administração da sociedade caberá isoladamente ao Sócio AILTON BARRETO 
GOMES, e ou isoladamente a Sócia ARLICLEIDE FERREIRA GOMES com os 
poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-
lo em atividades estranhas ao interesse social ou 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). 

CLÁUSULA 74, EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

7.1. O ano social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao término 
de cada exercício social, e a ela correspondente, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na forma deliberada, 
os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA 8'. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

8.1. Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo 
sócio ou sócios que representem a maioria do capital social, admitida a distribuição 
desproporcional à participação de cada um no capital social. Nenhum dos sócios terá 
direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua 
aplicação. A Sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, 
distribuindo os lucros então existentes, sendo que estes somente serão distribuídos após 
serem tributados na forma de legislação em vigor. 

CLÁUSULA 9'. DO PRÓ-LABORE 

9.1. Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA 10'. LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO 

10.1. A retirada, extinção, morte, exclusão, ou falência de qualquer dos sócios, não 
dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os remanescentes eiou sucessores e o incapaz, 
devidamente representado ou assistido, observadas as disposições legais aplicáveis, a 
menos que estes, de comum acordo, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio retirante, 
extinto, morto, excluído 	falid serão apurados e liquidados com base na situação 

1k  patrimonial da sociedad4 	41 4-, 	yr •1 • resolução verifjcada em balaço especialment 
Jos e ereira Santos 

2fi1: RO DA COPEL 

Unir noives Clive 
Reg: 817000000384654 
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Elder Ce de Paula 
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Req: 81700000038 

11.1. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita 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 pública ou 
propriedade. 

CLÁUSULA 12". ELEIÇÃO DE FORO 

12.1. Fica eleito, para dirimir e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, o foro da 
Comarca de Baixa Grande, Estado da Bahia, com renúncia de qualquer outro, por mais 

nOvd.  

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento. 

Baixa Grande/BA, 04 de maio de 2017. 

AlLTON BARRE O GOMES 
CPF: 004.651.175413 

a,k;ONdirb 9)9-20;ehrb.._ 5;+-rnstf  
ARLICLE1DE FERREIRA GOMES 

CPF: 027.809.615419 

Josa I - Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003(2014. determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http://corregedoria.tipb.jus.briselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA EPP 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ONIX 
EMPREENDIMENTOS LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/02/2019 16:44:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ONU( EMPREENDIMENTOS LTDA EPP ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site t2ps://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1172454 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 07/02/2020 10:26:59 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 70410702191016000624-1 a 70410702191016000624-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei F 	I n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé, 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcc694c6c7890d2769360c060ee648c1913189c75160be0b76d10602918d9aebf7c93ebe873ef213123c8af4b18  
8e7558ca67a8944dc62085985af6e64a527ee5 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE triscRicAo 
09.330.539/0001-83 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

OATA DE ABERTURA 
04/01/2008 

NOME EMPRESARIAL 
ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ONIX EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
49.24-8-00 - Transporte escolar 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
41.20-4-00 - Construção de edificios 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 
23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 
23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 	 e 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
43.91-6-00 -Obras de fundações 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
42.13-8-00 -Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R GETULIO VARGAS 

NÚMERO 
3 

COMPLEMENTO 
CASA 

CEP 
44.620-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
BAIXA GRANDE 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATOBARRETO@HOTMAIL.COM  

TELEFONE 
(74) 3258-1628 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
•••••• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/01/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 	 --, 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 01/07/2019 às 15:32:57 (data e hora de Brasília). 

Oves :silve 	CÂMARA MIJNICIPA 	 Josan ereira Santos Elder Ceio 	e Paula 	MEMBRO DA copa 
n 

goeiro  
COPEL 

Jesalr 
p-- 
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gr' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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'-- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
—, 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
09.330.539/0001-83 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
04/01/2008 

NOME EMPRESARIAL 
ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 

CCIDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 
49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário foco, intermunicipal, exceto em região 
metropolitana 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
Internacional 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R GETULIO VARGAS 

NUMERO 
3 

COMPLEMENTO 
CASA 

CEP 
44.620-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
BAIXA GRANDE 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTATOBARRETO@HOTMAILCOM 

TELEFONE 
(74) 3258-1628 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.1.11• 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/01/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.......... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 01107/2019 às 15:32:57 (data e hora de Brasília). 

, 
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Jos ne Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

U.$air noives Silve 
egoeiro  
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Elder Cel e Paula 
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sIMOES FILHO JOS IPereira Santos 
ino de Paula 	MEMBRO DA COFtEL 
/ COPEL 

1560 Emitida: 22/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
O http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

197012698 
Jesair noives Clive 

P goeiro 
CONTROLE 66.714.249.837.31 CPF SOLICITANTE: 069.352.725-
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICA 

# 

115 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

'EMPRESA 
Nome Empresarial 	ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 
NIRE(sede) 

29600371560 

CNPJ 

09.330.539/0001-83 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
04/01/2008 

Inicio da atividade 

05/11/2007 

Endereco: 
RUA GETÚLIO VARGAS, 3 CASA, CENTRO, BAIXA GRANDE, BA - CEP: 44620000 

• 'OBJETO SOCIAL' 
TRANSPORTE ESCOLAR , TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA .EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, 
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. COM  
ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 
OBRAS DE TERRAPLANAGEM. ALUGUEL DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ANDAIMES, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS,OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS. PRAÇAS E CALCADAS, ORGANIZAÇÃO DE 
EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA,COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS, FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE 
CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS,EXTRAÇÃO DE ARGILA E O 
BENEFICIAMENTO ASSOCIADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, OBRAS DE FUNDAÇÕES. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, LOCAÇÃO DE 
MÃO -DE OBRA TEMPORÁRIA, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, 
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSICA, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS 
PARA USO EM OBRAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. 

CAPITAL SOCIAL • 'PORTE ' PRAZO DE DURACÃO 

R$ 400,000.00 
QUATROCENTOS MIL REAIS Empresa de pequeno porte XXXXXX 

Capita! integralizado: 
R$ 400,000.00 

QUATROCENTOS MIL REAIS 
......., 

' TITULAR/ADMINIStRADOR . 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Té 	ino do man ato 

NEITAN RIBEIRO DA SILVA SÓCIO / ADMINISTRADOR XXXXXX X/XX/XXX  
088.272.335-98 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO ' SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
18/03/2019 	 29600371560 

REGISTRO ATIVO em Status 

Ato: 	002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 	046- TRANSFORMACAO 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 
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GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

SALVADOR - BA, 22 de Março de 2019 

44 
Josa Pereira Santos 

MEMBRO DA COM 

	 e_..„ 	eu. 
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

CONTROLE 66.714.249.83731 CPF SOLICITANTE: 069.352.725-05 WIRE: 29600371560 Emitida: 22/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.brIregin.ba/telavalidadocs.asPx  
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CÂMARA MUNIU' R 	• e. FILHO 
Elder 	tino de Paula 
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J emir QIveS Vive 
ogoeiro 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 

Inicio da atividade 

05/11/2007 

N1RE(sede) 

29600371560 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
04/01/2008 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 
CNPJ 

09.330.539/0001-83 
Endereco: 
RUA GETÚLIO VARGAS, 3 CASA, CENTRO, BAIXA GRANDE, BA - CEP: 44620000 

Observaçâo 
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