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

PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020. 

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 

EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO No 006/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No p12/2020. 

OBJETO: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões 
Filho. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA MENOR PREÇO 
GLOBAL 

EMPENHO No 	/2020. 
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REQUISIÇÃO DE COMPRAS 

Data de Recebimento, 
04/02/2020 

Setor Requisitante: 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

, 	 CONTRATAÇÃO 
SERVIÇOS MATERIAIS MOBILIÁRIO 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

[tem ' 	Descrição Apr. Qtd. Item Descrição A. . Qtd. , 

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO KG 520 12 , PANO DE PRATO PARA LIMPEZA UND 80 

2 AÇÚCAR CRISTALIZADO KG 400 13 

ÁGUA 	MINERAL, 	SEM 	GÁS, 
GARRAFÃO 	DE 	20 	(VINTE) 
LITROS UND 800 

• , 
AÇÚCAR EM SACHE KG 15 

'. 
14 UND 

, 
10 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 
200ML 

4 LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 520 15 
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, COPO 
COM 200ML CX 260 

5 LEITE EM PÓ SEMI-DESNATADO LATA 30 16 
CONJUNTO DE 6 (SEI) TAÇAS 
TRANSPARENTES PARA AGUA 	, CX 12 

' 	6 CHÁ DE CAMOMILA CX 25 17 JARRA PLÁSTICA DE 02 LITROS UND 30 

7 CHÁ DE BOLDO CX 25 18 
GARRAFA TÉRMICA, COM BICO, 
CAPACIDADE DE 01 LITRO UND 10 

8 	• CHÁ DE CIDREIRA CX 25 19 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL UND '7 

9 CHÁ DE ERVA-DOCE CX 50 20 
ESCORREDOR DE COPOS EM AÇO 
INOX UND 7 

` 	10 
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 
CAPACIDADE DE 200ML CX 100 21 

ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 
500ML PC 40 

11 
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 
CAPACIDADE DE 50ML CX 40 

JUSTIFICATIVA/IMPACTO DA NÃO CONTRATAÇÃO 
A contratação justifica-se , tendo em vista a necessidade do devido suporte material às atividades desta Casa 
Legislativa, não havendo como fazê-lo sem a contratação pretendida. A quantidade estimada. para consumo foi 
estipülada levando-se em conta o que foi consumido durante o ano anterior, observando-se o quantitativo será 
entregue conforme utilização e disponibilidade de espaço físico para armazenamento. 

CLASSIFICAÇAO 	ORÇAMENTÁRI,A 

Investimento Ne 	Custeio Orçamento Anual Nova Demanda 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Prezados Senhores, 

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

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
SIMÕES FILHO 

ITENS t 
.. 	, ' 

; 	DISCRIMINAÇAO pos MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

. 

1 

Café 	torrado 	e 	moído 	de 	primeira 	qualidade, 
érribalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 100% de café e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústria de Café); KG 520 

2 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de 
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; KG 400 

13 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 
5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 
98,5% de sacarose, aparência homogênea e estar 
livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 15 

4 

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a 
presença 	de 	soro 	e 	amido, 	acondicionado 	em 
embalagem contendo 200 g; KG 520 

' 
5 

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, 
sem a presença de soro e amido, acondicionado em 
lata de 400g; LATA 30 

i 

6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 	' CX 25 

• 

7 

Chá de boldo com 	aspecto, 	cor, 	odor e 	sabor 
Característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 	i CX 25 

i 

8 

Chá de cidreira com aspecto, cor, 	odor e sabor 
Característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
Cartuchos com 10 sachês. CX 25 

,9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

, 

CX 50 
, , 

10 

Copo 	plástico 	descartável» resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, 	capacidade 	de 	200m1, 	com 	massa 
mínima de 2,20g, por unidade, material transparente 
isento de materiais estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, CX 100 

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

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

, 

, 
• 

, 
' 

furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em 
Conformidade com a norma ABNT-NBR 14865/2002. 
Na embalagem devem ser identificadas a capacidade 
total e a quantidade de copós, ostentando o Símbolo 
de Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do INMETRO. Em relação à marcação e 
identificação, os copos devem trazer gravadas em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do, 	copo 	e 	símbolo 	de 
identificação do material para reciclagem, conforme 
NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote 
inviolável, 	com 	100 unidades, 	contendo dados de 
identificação do produto, mapa e informações sobre o 
fabricante. 	 , 

• 	' 
i 

11 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
Oolipropileno, 	capacidade 	*de 	50m1, 	com 	massa 
mínima 	de 	0,75g, 	por 	unidade, 	com 	resina 
termóplástica 	que 	suporte 	100°C, 	destinada 	ao 
Consumo 	de 	bebidas 	quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, não tóxico, de cor branca, 	isento de 
materiais 	estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformações, 	bordas 	afiadas 	e 	rebarbas 	e 	em 
conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 
Em relação à marcação e identificação, os copos 
devem trazer gravados erni relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e símbolo de identificação do material para 
reciclagem, conforme NBR ,ou lnmetro. Embalagem 
em manga/pacote inviolável; contendo 100 unidades 
ostentando 	o 	Símbolo 	• de 	Identificação 	da 
Conformidade e o numero do registro do INMETRO. 
Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome 
fantasia caso exista, e CNP:J, endereço completo do 
fabricante/importador, 	descrição 	do 	produto, 
Capacidade total e quantidade. CX 40 

12 

Pano 	de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 	branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de alta 
gramatura, que enxugue com facilidade. Tamanho 
aproximado: 	70cm 	x 46cm 	composto de 	100% 
algodão. UND 80 

• 

13 

Agua 	mineral, 	sem 	gás, 	de 	fonte 	natural, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A 
água 	mineral deverá ser entregue em garrafões 
retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas 
transparentes com capacidade de 20 (vinte) litros, 
fornecido 	por 	substituição: 	pela 	contratada 	com 
Validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data 	da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade 
intacta, reconhecida pelo Departamento Nacional de UND 800 

, 

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

Site: www.ca  À rasimoes.ba.gov.br  



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

, , 
1 produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 

classificação da água aprovada pelo DNPM, através 
do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. 

• 

, 

14 	. 

Adoçante 	dietético, 	líquido,. tipo 	artificial, 	contendo 
sacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente 
contendo 200 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, composição, data de fabricação, prazo/data 
de 	validade. 	Conforme 	a(s) 	Norma(s) 	e/ou 
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. UND 10 

. 

• 

, 

• 

I 

, 

15 

Agua mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes ,. 
gaturais, envasada em copqs com 200m1 e entregue 
em caixas com .48 unidades cada. Apresentação: A 
ágúa devera apresentar-se límpida, sem flocos em 
deposito ou copos estranhos e com validade para 
Consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico 
resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, 
sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou 
amassos. 	Rotulagem: 	Rótulo 	com 	carimbo 	de 
aprovação 	ou 	numero 	do 	processo 	do 	DNPM,

• contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 
lote, 	composição 	química, 1 características 	físico 	— 
químicas, nome do laboratório, número e data da 
análise da água, volume, data de envasamento e 
validade. 	Conforme as 	Normas 	e/ou 	Resoluções 
vigentes da Anvisa/MS. 	 •• CX 260 

_ 

1 

16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, 
feitas de vidro resistente à lava louças. Dimensões 
áproximadas: Altura: 	195 Mm/ Diâmetro: 95 mm. 
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá 
Ser acondicionado em caixa com proteção contra 
impactos. CX 12 

, , 
, , 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e 
tampa com capacidade de 02 litros. As seguintes 
informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: 	nome ou 
ONPJ do fabricante, marca Cio produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 30 

• 
18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de 01 	litro. As seguintes informações 
deverão ser impressas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 10 

I  

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, 
dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e UND 7 

Praça da Bíblia, .sin — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — 
Telefone:

1 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). 

! 

20 

Escorredor de copos em aço inox com capacidade 
para 9 copos. O produto deverá ser entregue montado 
é deverá atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 

I 
1 

21 

Água mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 
e 	entregue 	em 	packs 	de 	12 	unidades 	cada. 
Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com 
validade para consumo de,,  no mínimo, 60 dias da 
data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome da fonte, e da empresá envasadora, seu CNPJ, 
Município, 	Estado, 	número 	do 	lote, 	composição 
química, características físico — químicas, nome do 
laboratório, 	número 	e 	data 	da 	análise 	da 	água, 
volume, data de envasamento e validade. Conforme 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. PC 40 

TOTAL 	, 

(Loéal e Data) 

INSTRUCÕES AOS PROPONENTES:  

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

a) Razão Social; 
bY CNP]; 

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

e) O prazo de validade do ORÇAMENTO (em algarismo e por extenso) não poderá ser inferior 
a 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da data de entrega; 

n' Telefone; 
Local e data; 
e-mail; 

1) .  Assinatura e rubrica do Representante da Empresa. 

Gabriel Silva Barbosa Araújo 
Matricula no 198197 

Setor de Compras e Licitações 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

Elcier Cale tino de Paula 

4011  Josane 	r 4,P. ja 	Santos 
MEMBRO *A cgPEL 

i 4  

CÂMARA MUNtÍÍESIMÕESFILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 



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

TERMO DE REFERÊNCIA 

JUSTIFICATIVA: A aquisição de materiais de copa/cozinha justifica-se tendo em vista a 
, necessidade do devido suporte material às atividades desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade 
estimada para consumo foi estipulada levando-se em conta o que foi consumido durante o ano anterior, 
observando-se o quantitativo que será entregue conforme utilização e disponibilidade de espaço físico 

, para armazenamento nas instalações da CONTRATANTE. 

DO FORNECIMENTO: 

' 02.1. Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade 
dos produtos; 

02.2. Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no 
prazo máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 

02.3. O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a 
mão de obra necessária; 

02.4. Caberá á CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, 
reposição ou troca do 'fornecimento que não atenda ao especificado; 

02.5. 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; 

02.6. As especificações não mencionadas. (especificações omitidas), não isentam a empresa 
fornecedora dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme 
estabelece o Código dê Defesa do Consumidor; 

02.7. Cabe à Contratada avisar por escrito, após verificação das especificações descritas, todos os 
erros, incoerências ou, divergências que possam ser levantadas através destas especificações, 
para que se tomemi as devidas providências, não aceitando, posteriormente, qualquer 
alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer 
detalhe. 

PRAZO PARA PAGAMENTO 
; 

03.1. O pagamento do objeto ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis contados da entrega da nota 
fiscal ou fatura e consequente formalização do recebimento do objeto, mediante crédito em 
conta corrente; 

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

Site: www.c
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ESTADO DA BAHIA 
rn CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	 icr 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

03.2. O pagamento referente ao objeto será efetuado conforme o fornecimento dos materiais, que 
será atestado pela Administração. 

04. INFORMAÇÕES 

04.1. Não serão fornecidas informações a respeito de valores ofertados pelos concorrentes. 
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Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao©camarasimoesfilho.ba.gov.br] 

* Enviado em: 	 quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 11:55 
Para: 	 'bvarejao2017@gmail.com' 

. Assunto' 	 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO : 	• 
Anexos: 	 1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

; De: 

Prioridade: 	 Alta 

À empresa MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO 

Bom dia. 

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. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

1 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNP.) No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1:0 orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

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

CÁMARAtfili1C NUE SIMÕES FRUO 
Gabriel S. Baibosa Arai:1j° 
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- 	LOTE 1 ' 	 • 	. 	. .- 	• 	... 	. 	 . 

ITENS ,  DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ARR. QUANT MARCA VALOR UNIT TOTAL 

1 Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 100% de café e o selo da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café); KG 520 BRUMADO $ 	2000 $ 	10.400,00 

, 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência homogênea, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; KG 400 ARCO VERDE $ 	2,70 $ 	1.080,00 

3_ 	il 
, 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem indit.idual de 5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter uni mínimo 
de 98,5% de sacarose, aparência homogênea e estar livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 15 UNIÃO $ 	47,00 $ 	706,00 

4 

5 	, 

Leite em ra5 integral de primeira qualidade, sem a presença de soro e amido, acondicionado em 
embalagem contendo 200 g: 

Leite 	em 	pó 	semi-desnatado 	de 	primeira 	qualidade, 	sem 	a 	presença 	de 	soro 	e 	amido, 
acondicionado em lata de 400g; 

KG 

LATA 

520 

30 

BIG LEITE 

MOUCO 

$ 	24,95 

$ 	17,99 

$ 	12.974,00 

$ 	539,70 

O Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas acondicionado ern sache de 10g - caixa com 24 cartuchos com 10 sachas. 

, 
CX 25 MARATA $ 	61,50 $ 	1,537,50 

7.  Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g --- caixa com 24 cartuchos com 10 saches. CX 25 MARATA $ 	61,50 $ 	1.537,50 

8 
, 	. 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de lOg — caixa com 24 cartuchos com 10 eiches. (.1X i5 MARA i A $ 	dl ,51. $ 	1.b2 /,51.1 

9 

• 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor caracteristicos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas acondicionado em sache de 109 — caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 50 MANAM $ 	61,50 3.076,00 

.. i 	10 	: 

	

1 	. i 

' 

Copo plástico descartável, resistente, atoxlco, de poripropileno, capacidade de 200m1, com massa 
mínima 	de 	2,20g, 	por 	unidade, material transparente isento de materiais estranhos, 
bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade com a 
norma ABNT- NER 1496512002. Na embalagem devem ser identificadas a capacidade total e a 
quantidade de copos, ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do INMETRO. Em relaçáo à marcação e identificação, os copos devem trazer gravadas em 
relevo, com caracteres visiveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte. marca ou identificação 
do fabricante, 	capacidade 	do copo 	e símbolo 	de identificação 	do material 	para reciclagem, 
conforme NBR ou Inmetro.Ernbalagem em manga/pacote illVtOláVel, com 100 unidades, contendo 
dados de identificação do produto, marcas informações sobre o fabricante. 

CX 100 MARATA. ilt 	72,00 $ 	7.200,00 

11 	! 

1  
j 

j  

. 
• 
i 

Copo plástico descartável, resistente, atoxico, de polipropileno, capacidade de 50m1, com massa 
mínima de 0,75g, per unidade, com resina terrneplastica que suporte 100.C, destinada :,:o consumo 
de.  bebidas 'quentes, feito de material transparente, nãCi toxico, de cor branca, isento de materiais 
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 
com a norma ABNT- NBR 14805/2002. Ern relação a Marcação e identificaçao, os copos devem 
trazer gravados em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme NER ou Inmetro. Embalagem em manga/pacote inviolável, contendo 100 
unidades ostentando r) Simbolo de Identificação da Conformidade e o numero do registro do 
INMETRO. Nelas devem estar Impressos a Razão Social, nome fantasia caso exista, e CNP.). 
endereço completo do fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade. 

CX 40 MARATA $ 	70,00 $ 	3.040,00 

12 Pano de prato para limpeza, de cor branca confeccionado em tecido de algodão grosso de alta 
prematura, que enxugue com facilidade. Tamanho aproximado: 70cm e 46cm composto de 100% 
algodão. 

uND 90 LINIPOL 5 	6,20 $ 	496,00 

13 
1  

,gua mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A agua 
mineral deverá ser entregue em garrafões retornáveis: de substà»cias resinosas efou poliméricas 
transparentes com capacidade de 20 (vinte) litros, fornecido por substituição pela contratada com 
validade 	para 	consumo 	de, 	no mínimo, 60 dias da data da entrega, plenamente preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa 	de inviolabilidade imanta, 	reconhecida 	pelo 	Departamento 
Nacional de Produção Mineral - ONPM, contendo no rótulo a classificação da água aprovada pelo 
DNPM, através do Laboratório de Análises Minerais - LAMINICPRM. 

UNU 91.1a MIL I-ON I ES $ 	tr,trU $ 	b.AULI,UU 

14 Adoçante 	dietético, 	líquido, 	tipo 	artificial, 	contendo 	sacarina 	e 	ciclamato, 	acondicionado 
recipiente contendo 200 ml. As seguintes informações deverão ser impressas 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ 
marca do produto, endereço, composição, data de fabricação, prazo/data de validade. 
a(s).Nnrrra(R) einiiRRAnbiOn(dir.$) vigente(s) da Anvism/MS 

. 
# • 

cri 
pelo fabric.ante, 

do fabricante, 
Conforrne 

, 

Wile--1  10 ASSUGRIN $ 	7,00 

1 

$ 	70,00 

..j. _e.. — 	
r 

f"...1,..4 netikr al.rir.  
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s \ 	cimARANU"DE SIMÕES num 
Josálie Pereira Santo.. 

~NP DA CDPEL 
Gabr rbosa Araujo 
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MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Armão de Souza n" 747, KM 26 • Simiies Filho • CEP: 43700,800 

Ten. (71) 3299-6981 "*"' E-mall:. ovarejao2017@gmall.50m 
C NPJ: 10.23t.41810001-74 

INSC. ESTADUAL: 132.987.826 

Câmara Municipal cie Simões Filho-BA 
Setor de Licitações e Compras 

RAZÃO SOCIAL: MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO 
110.231416/0001-74 

ENDEREÇO: AV. WALTER ARAGÃO DE SOUZA, 747, KM 25, SIMÕES FILHO-BA CEP:43.700-000 
TELEFONE/FM: (71) 98147-9524 E-MAIL: ovareja02017@gmail.com  
_PE St" CrA PARA CONTATO: ANA PAULA 

COTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. 



iNtenciosamente, 

2- .4 	f2t. 

Simões Filho, 02 de Fevereiro de 2020. 

ADO VARE 	CO PREÇO EIRELI 
CNPJ: 10.2 1.41610001-74 

AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
RO: 14.710.950-70 SSP1BA CPF: 017.497.764-64 

Ct-ide;* C Aes mo de Pau 
Prê 

Ali°  AN 

e Pereira Santo.: 
MEMBRO DA CQPEL 

CAN 41R, NICIPAIDESIMÕESFILII0 
Ga 	iel S. Barbosa Araújo 

Apoio 

r10.231 .416100G1 441 
MERCADO VAREJÃO POUCO 

PREÇO EIRELI - ME 
AV, ENG, WALTER ARAGÃO DE SOUZA 

No 747 KM 2.5 CEP : 43.700-000 

L SIMÕES FILHO - BA 

.' 	• 

gFia mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais, envasada em copos com 200m1 e 
entregue em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A agua devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias 
da data ,da entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico resistente, com tampa 
lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassas. 
Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou numero do processo do ONPM, contendo, no 
mínimo, nómada fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do lote, 
composição química, características físico — químicas, norne do laboratório, número e data da 
analise da, agua, volume, data de envasamento e validade, Conforme as Normas e/ou Resoluções 
vl&tesk1a A.nvisa/MS. 	 , . 

I 

CX 260 MIL FONTES 45,00 

"Z 

et 

4- 
$ 	1101 	i1 i 

16 Copjuntd de 6 (seis) taças transparentes para agua, feitas de vidro resistente à lava louças. 
Dimensões aproximadas: Altura: 195 mm/ Litarnetro: CO mrn. Capacidade aproximada: 35u mi. 0 
conjunto deverá ser acondicionado em caixa com proteção contra impactos. 

r., —X 

. 

12 NADIR 49,00 $ 	599,00 

17 . Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e tampa com capacidade de 02 litros. As 
seguintes 'informações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto'. nome. ou CNPJ do fabricante, marca do produto e 	apacidade. Atender a( s) norma(s) da 
ABNT vigerite(s). 	 , 

UNE) 30 SANPEMO 5- 	35,00 1.050,00 

Garrafa .termica inox, de bico resistente a impacto com capacidade de 01 litro. As seguintes 
nfoimações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome 
nu ICNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

, 
UNO 10 INVICTA $ 	90,00 900,00 

19 Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/.2 
crri. Embalagem com dados de identific.ação do produto e marca do fabricante. O produto deverá 
atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UNO  7 TRAMONTINA $ 	100,00 $ 	700,00 

.20 

21 

Escorredor de copos em aço inox com capacidade para 9 copos. O produto devera ser entregue 
montado e deverá atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

Agi:ia mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 e. entregue em packs de 12 unidades cada. 
ApFesentação: A água devera apresentar-se límpida, sem (locas em deposito ou corpos estranhos e 
com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data clã entrega. Rótulo com carimbo de 
aprovação ou numero do processo do ONPM, contendo, no rrilnima, nome da fonte, e da empresa 
enVasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do lote, composição química, características 
fisico — quimicas, nome da laboratório, número e data da analise da agua, volume, data de 
envasarnento e validade. Conforme as Normas elou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

UNO 

PC 

7 

40 

TRAMONTINA 

MIL FONTES 

.5 	99,00 

$ 	20,00 

6E16,00 

800,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO; SESSENTA E SETE MIL DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS 557.016,20 

VALIDADE DA PROPOSTA'. 30 (TRINTA) DIAS. 
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Jos e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

ChARAMU 	PIN SIMÕES F11.110 
Gabriel S. arbosa Araújo 

Apoio 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.bagov.br] 
quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 11:54 
'MERCADO ESPERANÇA' 
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Alta 

À empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA 

: Bom dia. 

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

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNPi No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1:0 orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

Atenciosamente, 

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



CNPJ: 21.303.824/0001-00 
RUA: T1RADENIES, 709 

TELE-FAX: (71) 99318-0852 

CIDADE SIMÕES FILHO — ESTADO BA 
IE: 120.520.163 

CEP: 43.700-000 

E-MAIL: esperancacomataeggmail.com  

CARTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Razão Social: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS El RELI 
E nd: Rua Tiradentes, 709, Parque Continental, Simões Filho BA Cep: 43.700 000 
C.N.P.J: 21.303.824/0001-00 
TELEFONE: (71) 99318-0852 CONTATO: TIAGO OUVEIRA 
E-MAIL: espera ncacomatac@gmail.com  
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AUMBRO DA COM. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

ITENS  DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quart. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1  

Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a vácuo 
em embalagem de 250g. Deve conter 100% de café e o selo da 
ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café); 

KG MARATA 520 R$ 16,10 R$ 8.372,00 

2  

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, 
aparência homogênea, livre de sujidades, parasitas e larvas, cor 
branca. Embalagem de 01 kg; 

KG URBANO 400 R$ 2,30 R$920,00 

3 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 5g 	Caixa 
c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 98,5% de sacarose, 
aparência homogênea e estar livre de sujidades, parasitas e 
larvas; 

KG UNIÃO 15 R$ 45,00 R$675,00 

4  
Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a presença de 
soro e amido, acondicionado em embalagem contendo 200 g; 

KG LOLLA 520 R$ 21,20 R$ 11.024,00 

5  
Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, 	sem a 
presença de soro e amido, acondicionado em lata de 400g 

LATA LOLLA 30 R$ 15,00 R$450,00 

6  

--N 
, 

Chá 	de 	camomila 	com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos, 	livre 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 cartuchos com 
10 saches. 

CX DR.OETKER 25 R$ 60,00 R$ 3.600,00 

7  

Chá de baldo com aspecto, cor, odor e sabor característicos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache 
de 10g—caixa com 24 cartuchos com 10 saches. 

CX DR.OETKER 25 R$ 60,00 R$ 1.500,00 

8  

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor característicos, 
livre de sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache 
de 10g—caixa com 24 cartuchos com 10 saches. 	' 

CX DR.OETKER 25 R$ 60,00 R$ 1.500,00 

9  

Chá 	de 	erva-doce 	com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos, 	livre 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado em sache de 10g— caixa com 24 cartuchos com 
10 saches. 

CX DR.OETKER 50 R$ 60,00 R$ 1.500,00 

. 

10 

Copo plástico descartável, resistente, atOxico, de polipropileno, 
capacidade 	de 	200m1, 	com 	massa 	mínima 	de 	2,20g 	por 
unidade;  material transparente isento de materiais estranhos;  
bolhas, 	rachaduras, 	furos, 	deformações, 	bordas 	afiadas 	e 
rebarbas 	e 	em 	conformidade 	com 	a 	norma 	ABNT-NBR 

CX 

r 

COPOSCCHIO 100 R$ 79,00 R$ 7.900,00 

DESIgaSflk.NO  
bosa AtabSo 
oO 



14865/2002. 	Na 	embalagem 	devem 	ser 	identificadas 	a 
capacidade total 	e 	a quantidade 	de 	copos, 	ostentando o 

N,C0' -• 

Cê 
Símbolo de Identificação da Conformidade e o numero do 14Lf In 
registro do INMETRO. Em relação à marcação e identificação, 
os copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres 

k".0 
Cd 
A 

, V) 
, 	1,7  

visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: marca ou ,./ 
identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de 
identificação do material para reciclagem, conforme NBR ou 

_ 

Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote 	inviolável, 	com 	100 
unidades, contendo dados de identificação do produto, marca 
e informações sobre o fabricante. 

i 

CX COPOSCCHIO 40 R$ 79„00 R$ 3.160,00 

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, de polipropileno, 
capacidade de 50m1, com massa mínima de 0,75g, por unidade, 
com 	resina termoplástica que suporte 	100°C„ 	destinada ao 
consumo de bebidas quentes, feito de material transparente, 
não tóxico, 	de 	cor 	branca, 	isento 	de 	materiais 	estranhos, 
bolhas, 	rachaduras, 	furos, 	deformações, 	bordas 	afiadas 	e 
rebarbas e em 	conformidade com a norma ABNT- NBR 
14865/2002. Em relação à marcação e identificação, os copos 
devem trazer gravados em relevo, com caracteres visíveis e de 
forma indelével, pelo menos o seguinte: marca ou identificação 
do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação 
do 	material 	para 	reciclagem, 	conforme 	NBR ou 	Inmetro. 
Embalagem 	em 	manga/pacote 	inviolável, 	contendo 	100 
unidades 	ostentando 	o 	Símbolo 	de 	Identificação 	da 
Conformidade e o numero do registro do INMETRO. Nelas 
devem estar impressos a Razão Social, 	nome fantasia caso 
exista, e CNI3J, endereço completo do fabricante/importador, 
descrição do produto, capacidade total e quantidade. 
Pano de prato para limpeza, de cor branca confeccionado em 
tecido de algodão grosso de alta gramatura, que enxugue com 
facilidade. Tamanho aproximado: 70cm x 46cm composto de 

UND LIMPOL 80 R$ 6,00 R$ 480,00 

12 100% algodão. 
Água mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em 
garrafões 	de 	20 	(vinte) 	litros. A água 	mineral 	deverá 	ser 
entregue em garrafões retornáveis de substâncias resinosas 
e/ou poliméricas transparentes com capacidade de 20 (vinte) 
litros, fornecido por substituição pela contratada com validade 
para consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega, 
plenamente preenchidos, devidamente lacrados com tampa de 
inviolabilidade 	intacta, 	reconhecida 	pelo 	Departamento 

UND INDAIA 800 R$ 7,50 R$ 6.000,00 

Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação 	da 	água 	aprovada 	pelo 	DNPM, 	através 	do 

13 Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. 
Adoçante dietético, líquido, tipo artificial, contendo sacarina e UND ZERO-CAL 10 R$ 4,00 R$ 40, 00 

14 ciclamato, acondicionado em recipiente contendo 200 ml. As 

41 47,111  
Josane P eira Santos Gabitel S. 

MEMBRO DA COPEL 

otsittsmo  
009 M31150 

90.10 

L',NCA 

CNPJ: 21.303.824/0001-00 
RUA: TIRADEN1ES, 709 
BAIRRO: PARQUE CONTINENTAL 

, TELE-FAX: (71) 99318-0852 

IE: 120.520.163 
CIDADE SIMÕES FILHO — ESTADO BA 
CEP: 43.700-000 

E-MAIL: esperancacomatac@gmail.com  



CNPI: 21.303.824/0001-00 
RUA: T1RADENIES, 709 
BAIRRO: PARQUE CONTINENTAL 

TELE-FAX: (71) 99318-0852 

IE: 120.520.163 
CIDADE SIMÕES FILHO — ESTADO BA 
CEP: 43.700-000 

E-MAIL: esperanCacomatac@gmail.com  
c‘s,AL 

seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, 	composição, 	data 	de 	fabricação, 	prazo/data 	de 
validade. 	Conforme 	a (s) 	Norma(s) 	e/ou 	Resolução(ões) 
vige nte(s) da Anvisa/MS. 
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15 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais, 
envasada em copos com 200m1 e entregue em caixas com 48 
unidades cada. Apresentação: A água devera apresentar-se 
límpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com 

validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data dà_ .  
entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico 
resistente, 	com 	tampa 	lacrada, 	com 	rotulo 	intacto, 	sem 
vazamentos, 	manchas, 	odores, 	furos, fissuras ou amassos. 
Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou numero do 
processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da 
empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 
lote, 	composição 	química, 	características físico — químicas, 
nome 	do 	laboratório, 	número e data da análise da água, 
volume, data de e nvasamento e validade. Conforme as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

CX INDAIÁ 260 R$ 29,50 R$ 7.670,00 

16  

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, feitas de 
vidro resistente à lava louças. Dimensões aproximadas: Altura: 
195 mm/ Diâmetro: 95 mm. Capacidade aproximada: 350 ml. O 
conjunto deverá ser acondicionado em caixa com proteção 
contra impactos. 

CX NADI R 12 R$44,00 R$528,00 

17  

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e tampa 
com capacidade de 02 litros. As seguintes informações deverão 
ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e 
capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND PLASUTIL 30 R$ 39,90 R$ 1.197,00 

( 

18  

Garrafa 	térmica 	inox, 	de 	bico 	resistente 	a 	impacto 	com 
capacidade de 01 litro. As seguintes informações deverão ser 
impressas e 	coladas 	pelo 	fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e 
ca pacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vige nte(s). 

UND TRAMONTINA 10 R$ 70,00 R$700,00 

19  

Bandeja 	em 	aço 	inoxidável, 	retangular, 	lisa, 	com 	alça, 
dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/- 2 cm. Embalagem 
com dados de identificação do produto e marca do fabricante. 
O produto deverá atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND TRAMONTINA 7 R$99,00 R$693,00 

20  

Escorredor de copos em aço inox com capacidade -P.  ara 9 
copos. O produto deverá ser entregue montado e deverá 
atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND TRAMONTINA 7 R$90,00 R$630,00 

21 

Água mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 e 
entregue em packs de 12 unidades cada. Apresentação: A água 
devera 	apresentar-se 	límpida, 	sem flocos 	em 	deposito 	ou 
corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 
60 dias da data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação 
ou numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, 

PC INDAIA 40 R$ 18,50 R$ 740,00 

.m0 	tI 
',- 

MEMBRO (?A OPEL 	

attaMA 
Gabriel Josan!P  ,'ereora Santos 
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CNPJ: 21.303.824/0001-00  
RUA: T1RADENIES, 709 
BAIRRO: PARQUE CONTINENTAL 

TELE-FAX: (71) 99318-0852 

1E: 120.520.163 
CIDADE SIMÕES PILHO — ESTADO BA 
CEP: 43.700-000 

E-MAIL: esperancacomataeggmail.com  

335  

Simões Filho, 03 de FEVEREIRO de 2020. 

Estado, número do lote, composição química, características 
físico — químicas, 	nome do 	laboratório, 	número e data da 
análise da água, volume, 	data de envasamento e validade. 
Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/M S. 

TOTAL R$58.679,00 

,.. 	I 	.... 

VALOR TOTAL: CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SE I E NTA E NOVE REAIS. 

õ:824/o00 i05( 
ESPERANÇA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

R. Tiradentes , 709, Parque Continente! 

Atenciosamente, 	 CEP.: 43.700-000 

 	SIMÕES FILHO- BA 

VAU DADE DA COTAÇÃO: 30 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATA ADISTA DE PRODUT ALI ME NTíCIOS EIRELI 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
DIRETOR 
RG: 076.307.56-55 SSP/BA 
CPF: 825.863.905-63 
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Jos40Peraeir,Snto 
MEMBRO DA COPEL 
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Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Prioridade: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 11:57 
'Iourivalaraujo982@gmail.com' 
BOLICITAÇÂO DE ORÇAMENTO 
1.1 - CARTA DE COTAÇÃO.docx 

Alta 

À empresa MERCADINHO LOURIVAL 

Bom dia. 

Seb:):r de Licitações e comprs da Câmara Municipal de Simões Filho/BA solicita desta 
empresa, um orçamento baseado nas informações contidas no documento em anexo. 

Dados da Câmara (caso necessite): 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA 
CNP] No 13.612.270/0001-03 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL: ISENTO 
ENDEREÇO: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO - CEP 43.700-000 - SIMÕES FILHO/BA. 

Favor encaminhar o orçamento em nome da Câmara Municipal de Simões Filho, em atenção 
ao Setor de Compras. 

Obs 1:0 orçamento deverá ter uma validade de no mínimo 30 (trinta) dias, ser feito em 
papel com o timbre da empresa, assinado e carimbado pelo responsável e, se for assinado 
por um funcionário, proceder da mesma forma, acrescentando apenas a função na empresa. 

• 

Atenciosamente, 

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

i 

Josi e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

dIAASORIC,1 DESIOESfILBO 
Gabriel S,Barbosa krailjo 

Apoio 



MERCADINHO LOURIVAL 
: 	CNPJ:05.832.512/00018 

End. Av. Washington Luiz, 
N°2119, Estrada de Candeias, 

Simões Filho -BA 
Tel. (71) 9 8175-9124 

Email: lourivalaratiid982aomail.com   

    

Prezados Senhores, 

'Solicitamos de Vossa Senhoria o orçamento dos materiais conforme Termo de RefeOnda, anEstoiem papel. 
timbrado da empresa (ou este0evidamente preenchido por vossa empresa): 

.0133ETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA ,PARA -A :CÂMARA MUNICIPAL DE 
',SIMÕES FILHO 

ITENS - DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor* 
UnIt 

Valor 	- 
'TotalL 

1 

Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a 
+rácuo em embalagem de 250g. Deve conter 100% de café e' 

selo da A8IC (Associação Brasileira da Indústria de 
Café); 	 1 KG 

' 

450 29,56 1921.4;68 ' 

2 

Açúcar cristalizado conten'do o mínimo de 99,3% de 
aca.tose, aparência homogeriefr, livre de sujidades', parasitas 

e larvas, cor branca. Embalagem de 01 Iri KG '500 334 1.870,60 ' 

3 

Açúcar em sacha; refinado, 'embalagem individual ,de .5g ,- 
Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um Mínimo de 98,5% de 
sacatw;e, aparência homogênea e estar livre de sujidades, 
painsitaS e lariras;. KG 20 

. 
46,40 

• 

928, 	' 

4 

Leite em pó integral de prirrieint qualidade, sem a presença 
de soro e amido, acondicionado em embalagem contendo 
200g; 	, KG _ 450 34,30 	1 22.295,00 

51720: 5 
Leite em pó setni-desnatado de primeira qualidade, sem 'a 
presença de soro é amido, acondicionado em lata de 4008; LATA 40 12,93 

. 
fá.  

Chá 	de -camomila 	com 	aspecto, 	cor, 	odor e sabor 
daracteriaticos, 	livre 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado,em_sadhe de '10,g-- caixa dom 24 cartuchos 
coml O saCh.é.s. CX 60 13008 7:1304;80. 

7 

Chá de neldo cóm aspecto, cor; odor e sabor caracteristidos,  
livre de sujidades, parasitas e larvas acondicionado cai 
sache delbg — caixa com 24-cartuchos com 10 sachês: CX • 60 91,68- 5.500,80 

8 

Chá 	de 	cidreira 	com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	saber 
caracteiisticos, 	livre 	de 	s.ujidades, 	parasitas 	e 	larvas  
acondicionado em sache de ilOg — caixa com 24 cartuchos 
com 10 sadhês. CX 60 87,84 

' 

5,270,40 

'9 

Chá 	de erva-doce 	dom 	aspecto, 	cor, 	odor e sabor 
caractetisticos, 	livre 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado em sache de '10g — caixa com 24 cartuchos 
com 10,sachês, 	, CX 60.  95,52 5.731420,  

10 

Copo 	plagiai 	descartável, 	resistente, 	atnxico, 	de 
poliptóPilatio, capacidade de 200m1 com massa' Mínima' de 
2,20g, por unidade, material 'Iransparente isento de materiais 
estranhoi,:bolhas, .mchaduras, 'furos, deformaçAes, bordas 
afiadas e rebarbas e em conformidade com a norma ABNT -
NU 14865/2082. Na embalagem devem ser identificadas a CX 120 139,62 16.764;40 

Sdei: elesti 
Nop 

de Pauía 
oro e Pereira Santos 

BRO DA COPEL 

CiffitA 	titgatgiffi 
GabrielS, 	Afitijb 

Apto 



. 

'capaCidade total e 0,.quantidade de copos, ostentando o: 
Slinbole de 'identificação da Conformidade e o numere dó  
registro 	dó 	íNMETRO. 	Em ',relação " à 	Ma-magia . e',  
identifieação, Os papos ,devem trazer grávidas em relevo, 
com caracteres visíveis e deforma indelével, pelo menos o 
Seguinte: Merca ou identificação do fabricante, capacidade 
dá copo e tinibblo de identificação do matéria' para 
recidagem„. conforme NBR ou Inmetro.Embalagem em 
manga/pacote :inviolável, com 	100 unidades, contendo 
dados de ideritifieação do produto, .marca e informações.' 
Sobre á.fabricante. 

,, 

. 

1' 	, 

, 

11 

Cápo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxice, 	de 
polipropileno, capacidade de SOml, com 'massa mínima de 
0:75g,, por unidade com resina termoplástica que suporte 
100°C, destinada ao consumo de bebidas quentes, feito de 
material transparente, não tóxico, de cor branca, isento de 
materiais estranhos bolhas rachaduras furos deformações', 
bordas afiadas e rebarbas e em conformidade com a norma,  
ABNT- NBR.  14865/2002. Em relação à Marcação e 
identificação, Ce copos deSein trazer gravados em releyo, 
com 	caracteres visíveis e deforma indelével, pelo menos o 
seguinte marca .ou identificação do fabricante; capacidade 
do ceio .e 'slinbóló de 	identificação dó Material 	para 
reciclagern, Cedei:Me .14BR ou '.1innetro. Embalagem em 
manga/pacote inviolável, contendo 100 unidades ostentando 
o Símbolo deldentificacão -cla Conformidade e o numero do 
registro dó 11,1MÉTRO. Nelas devem,  estar impressos a 
Razão Social, -pene fantasia caso exista, e CNN, endereço 
completo '.do fatiricantefintOttador, descrição do produto, 
capacidade total eqUantidade, CX 60 

. 

, 

106,80 

* 

. 

. 

. 

6.408,00 .  

12 

,Parto 'de prato Pára lim 	'. de Cor branca 'corifecciertado 
miá tecido de algodão grostO de alta -grantithre, que enxugue 
com facilidade 	Tamanho 1  aproximado 	70cra x 46em 
compostede 1004 algodão.. 	_ UND 120 

r 

8,0.  

, 

1042,80 ' 

13 

Agua mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em 
garrafões :de 20 (vinte) litros. A água mineral deverá sér 
entregue em ganafhes retomáveis de substâncias resinosas. 
e/ou potintericae transparentes com capacidade de 20 (vinte) 
litros, 'fohiecido por subStitiição pela contratada COM 
validade para Consumo de, no miaime, 60 dias da data da 
entrega, plenamente preenthidoe, devidamente lacrados 
cem tampa de inviolabilidhde intacta, reconhecida pelo 
Departamento Nacional de ProdUção Mineral - DNPM;  
contendo no rórido à classifitação da ágtia aprovada pelo 
Digná, através do laboratório de Análises Minerais ,.. 
LAMIN/CimM. 

- 

UNI) .900 

_ 

• 

9,10. 

118 

• 

• 

8190,00 , 

31'80 í4 

Adoçante 	dietético; 	liquide, 	tipo 	artificial, 	contendo 
sacarina e.ciclainato, acondicionado em recipiente contendo 
200 ml. ÀS seguintes infonnações, deverão Ser impressas 
pelo fakricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
prriduto esta acondicionado: nome/CNP) do fabricante, 
marca, do 	produto 	endereço, 	composição, 	data 	de;  
fabricação, prazo/data de vafidade. Conforme a(e)?"lorrna(s) 
dou'Reso-litção(ões) 	yigente(S) da Anvisa/MS. 	' UNI) 10 

, 

" 15 

1 Agua Mineral,. sem gás, obtida diretamente de fontes 
naturais envasada em copos COM 200M1 e entregue em 
Cáinas com 48:Unidades cada. Apresentação...A água devera CX :SOO 33,60.  

. 	. 
.18.80000- 

CÁMARANUf tOESIMÕESF111.10 
Gabriel Barbosa Araújo 
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Eide Cele no de Pau 	Jos e Pereira antos prs  
MEMBRO DA COPEL 

PROESIHÕES FRUO 
S. Barbosa Anilo • 

Apoio 	- - 
CNA 

Gab 

, 'CNPJ, 

apresentar-se límpida, sem ',flocos em deposito ou corpos  
estranhos e Com validade para 'consumo de, no 'Mínimo, 60 
dias da data da entrega. :Acondicionamento'. Em copo 
fabricado crn plástico resistente, com tampa lacrada„, com 
intato intacto, sern vazamentos, 'manchas, odores,., furos, , 
fissuras ou amasias. Ratulagern:- Rotuló carn Can'inbo de 
aprctyaçneoiroumero do processo do DNPM, Contende Mo 
Mínimo, nome:da •('otite, e da „empresa çnvasadora, seu 

Município, Estudo, número do lote, Composição 
(Mímica; 	características 	físico 	— auírnicas, 	nome 	dó 
laboratório, Manara ç data da análise da água, volume data 
de .envasarnento .e validade, Conforme as Normas e'./ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

• 

, 

' 

, 

16 

Conjunto de 6 (Seis) taças transparentes para agita, feitas de 
vidro resistente à lava lotrças. , Dimensões aproximadas: 
Altura: 195 mrri/DiAmetro: 95 mm.Cripacidade aproximada: 
350 Ml. O Conjunto deveil'ser acondicionada em caixa com 
proteção contra impactaa. CX 12;  42,96 515,52, 	: 

17 

Jarra, em plástico resistente alio impacto, tom alça e tampa  
com capacidade de 02 lidos. As seguintes informações 
deverão ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente 
sobre 'o prodütti: Mune eu CNPJ 'do fabricante, marta do 
produto e capacidade Atender a(s) norma(s) de ABNT 
vigente(s): UNI) 50 19,04 

. 
' 

952;00_ 

_ 	18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de 01 litro. As seguintes informações deverão 
ser impressas e caladas pelo fabricante diretamente sobre o; 
Produto: nome ou CNPJ do !fabricante, marca dó produto e. 
capacidade Atender a(s) norma(s) da ABNT vigtrate(S). UNI) 40 16096 

•• 	, 
6.43840' 

. 	19 

Bandeja em aço inoxidável; .retangular 	lisa, pont alça, 
dimensões 34 N 49. 'em, 'o ni variação -de •I'l-: 2 'em. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca 
do fabricante. O produto deverá atendei a(s) minni(S) da 
ABNT vigente(s). UND 7 143,86 1.00702 

20 	, 

Escorredor de Copos em aço inox com capacidade para .9 
copos. 1):  praduto deverá sr entregue montado e deverá 
atendera(s)nortna(s) da ABNT vigente(s). .UND 7 185,90 1.301;30 ; 

, 

21 

Agua mineral com gás entiasada Cm garrafa de 500ri1 e» 
entregue em paás de 12 unidades cada Apresentação: A 
água devera apresentar-se límpida, sem flocos em deposito  
ou corpos estranhos e .com validade para consumo de nó 
nilribiro; 60 datada data da entrega. Rótulo, coM carimbo de 
apravação ou guinara do prOcesso do DIVM, cantando, no 
mínimo, nome. da fonte, e.  da empresa envasadom, seu 
CNPJ, Munidipio, Estado, i número do lote, composição 
química, 	características 	fi,sico 	— 	químicas, 	nome 	dó 
laboratório, niititero e data da análise da agua, válúme, data 
de ertvasamento e validade. Conforme as Normas c/ou, 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

, 

PC 
. 

50. -22,24 
R$129.484,64 

, 

1112;00' 
TOTAL 

Sinto es Filho 
31 deDézembiró 2019 lebB.832.5120001 

LOUVAI ARAUJO DE ALMEIDA ME 
MERCAOINHO LOUR1VAL ME 

Av, Washington Luit N°2119; Termo 
Centro -CÉP• 43.1004300 

SINIõES FILHO-BA --E 



quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 

Gabriel Silva Barbosa Araújo 
Matrícula no 198.197 

Setor de Compras e Licitações 

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

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012/2020. 

EMPRESAS 

ESPEFtANÇA COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS EIRELI 

MERCADO VAREJÃO POUCO 
PREÇO EIRELI/ME 

LOUFtIVAL ARAUJO DE 
ALMEIDA/ME 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS APR 
QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT 
IDADE 

VALOR 
UNIT VALOR TOTAL 

1 CAFÉ TORRADO KG 520 16,10 8.372,00 520 20,00 10.400,00 520 29,56 15.371 20 
2 AÇUCAR CRISTALIZADO KG 	_ 400 _ 	_ 2,30 920,00 400 _. _2,70 1.080,00_ 400 3,34 1.336 00 
3 AÇUCAR EM SACHÊ KG 15 45,00 675,00 15 47,00 705,00 15 46,40 696,00 
4 LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 520 21,20 11.024,00 520 24,95 12.974,00 520 34,30 17.836 00 
5 LEITE EM PÓ SEMI DESNATADO LATA 400g 30 15,00 450,00 30 17,99 539,70 30 12,93 387 90 
6 CHÁ DE CAMOMILA CX 24un 25 60,00 1.500,00 25 61,50 1.537,50 25 130,08 3.252,00 

2.292,00 7 CHÁ DE BOLDO C< 24un 25 60,00 1.500,00 25 61,50 1.537,50 25 91,68 
8 CHÁ DE CIDREIRA C< 24un 25 60,00 1.500,00 25 61,50 1.537,50 25 87,84 2.196,00 

4.776,00 
13.962 00 

-P 9 CHÁ DE ERVA DOCE C< 24un 50 60,00 3.000,00 50 61,50 3.075,00 50 95,52 
10 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML CX 2500un 100 79,00 7.900,00 100 72,00 7.200,00 100 139,62 
11 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML C< 2500un 40 79,00 3.160,00 40 76,00 3.040,00 40 106,80 

8,69 
4.272,00 

695 20 12 - PANO DE PRATO P/ LIMPEZA UND 80 6,00 480,00 80 6,20 496,00 80 
13 ÁGUA MINERAL 20 L UND 800 7,50 6.000,00 800 8,00 6.400,00 800 9,10 7.280 00 
14 ADOÇANTE 200 ML UND 10 4,00 40,00 10 7,00 70,00 10 3,18 31 80 
15 ÁGUA MINERAL 200 ML 0( 48un 260 29,50 7.670,00 260 45,00 11.700,00 260 33,60 8.736 00 
16 CONJUNTO DE 6 TAÇAS 0( 6un 12 44,00 528,00 12 49,00 588,00 12 42,96 515,52 
17 JARRA DE PLÁSTICO 2L UND 30 39,90 1.197,00 30 35,00 1.050,00 30 19,04 571,20 
18 GARRAFA TÉRMICA 1L UND 10 70,00 700,00 10 90,00 900,00 10 160,96 1.609 60 
19 BANDEJA EM AÇO INOX UND 7 99,00 693,00 7 100,00 700,00 7 143,86 

185,90 
1.007,02 
1.301 30 20 ESCORREDOR DE COPOS EM AÇO INOX UND 7 90,00 630,00 7 98,00 686,00 7 

21 ÁGUA MINERAL COM GÁS DE SOOML PC 12un 40 _ 	18,50 740,00 40 20,00 800,00 40 22,24 889 60 
TOTAL - 	58.679,00 67.016,20 89.014,34 u. Ice 

e, Foram solicitados orçamentos para as seguintes empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitação: ESPERANÇA COMÉRCIO, MERCADO VAREJÃO, 
-54-Sw• LOURIVAL ARAUJO,.RVC COMÉRCIO e-MARIVALDO SANTIAGO. Obteve-se 'resposta das empresas descritas no mapa comparativo acima, conforme 

documentos anexados ao processo administrativo. Após o recebimento, a Administração aferiu uma média global de R$ 71.569,56 (setenta e um mil 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, Filho, 03 de fevereiro de 2020. 

!Processo Administrativo: rIc) 012/2020. 
Origem: Diretoria Administrativa 
Destino: Diretoria Financeira 
Assunto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da 
Câmára 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 apresentado pela 
Administração foi com base nos orçamentos fornecidos pelas empresas. Ficou definida 
uma !estimativa global no valor de R$ 71.569,56 (setenta e um mil quinhentos e 
sessenta e nove reais cinquenta e seis centavos). Assim solicito também, na 
oportunidade, que nos discrimine a dotação orçamentária que correrá tal despesa. ,. 

 

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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DIRETORIA FINANCEIRA 
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Simões Filho, 03 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 012/2020 
Origem: Diretoria Financeira 
Destino: Diretoria Administrativa 
Assunto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara 
MObiçipal de Simões Filho. 	I 

' Senhor Diretor: 

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria a respeito da existência de dotação 

orçamentária para a despesa acima informada, informo que: 

Existe previsão orçamentária para a aquisição dos materiais e fica reservado o valor de R$ 

- 71.569,56 (setenta e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 

seis centavos) para o período. 

A dotação orçamentárias que correrá a despesa é: 

Órgão/Unidade: 01.01.001 — Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento de Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros 

_ 
Atenciosamente, 

dos Santos SokfL  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 

Matrícula no 208207 

pft 44,77~,.? 
Dj 	o Damaceno Chagas 

IRETOR FINANCEIRO 
Ato no 026/2019 

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

NIDESIMUSf11.0  

.
Barbosa Kraillo 
4010 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO • 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Simões Filho, 04 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 012/2020 
9rigen: Diretoria Administrativa 
Destino: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho. 

Prezado Senhor. 

Cumpridas as formalidades legais, quanto a reserva orçamentária para a contratação 
prevista no Processo Administrativo em epígrafe, encaminho a V. Sa., o respectivo 
processo para que sejam tomadas as medidas decorrentes. 

. 	!! 

.1 Atenciosa 
. 	.1 

Praça da Bíblia, s/n — Centro —CEP. 43.700-00 — Simões Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 
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Simões Filho, 05 de fevereiro de 2020.:: 

Processo Administrativo: no 012/2020 
Ogem: Pregoeiro Oficial Setor de Licitações e Compras 

Destino: Procuradoria Jurídica 
Assunto: Emissão de Parecer Jurídico referente ao Edital do Pregão Presencial no 
004/2020. 

Encaminhamos a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 012/2020, visando 
o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho, referente ao Pregão Presencial no 004/2020. Assim 
senclo, solicitamos o exame e parecer sobre o Edital e seus Anexos, nos termos do art. 
38, parágrafo único da Lei ho 8.666/93 e Lei no 10.520/2002. 

, Atenciosamente, 

au a Elder C esti 
Pregoei Jos ' e Pereira Sanlc ._ 

M MBRO DA COPEL. 

CÂMARA NU 	IDE SIMÕES FILHO 
Gabriel S. arbosa Araújo 

Apoio 
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RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

!I 

Razão Social• 	  

Nome de Fantasia' 	  

CNin kV) 	  
; 	• 
Ender,eço • 	  

Cidade.' 	  Estado 	 Tel. 	  

.MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020, que tem como objeto a contratação de 
I empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha, para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do 
TermO de Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

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

. Visando à comunicação futura e direta, entre a Câmara Municipal 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. 

!I' 	 • 
-Ma, informação adicional deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 

I 	i 	• http://ba  portaldatra nsparencia .com. br/camara/simoesfi I ho/. 

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 
Oentuais esclarecimentos e retificações que possam ocorrer no, . instrumento 
cOnvOCateirio no decorrer ' do processo do certame, não cabendo posterior-mente 
qUalquer reclamação. 

I Local: 	  

  

de 	 de 2020. 

  

       

Nomé do Contato por extenso 	  

I R.!G. 

ASsinatUra: 

E-der Calestiho de Paula 
'Prop iré 

Jos, e PereiraSantos 'IACZ\sçi.ç'40\00slattali;if) Pá g i na :1 de 39 
MEMBRO DA COPEL Ct1/4  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

' 	. 	 1 	 • 

1 	 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO ' 

EDITAL — PROCESSO LICITATORIO No 006/2020 

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 004/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012/2020. 
, 

OBJETO A CONTRATAR: 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes no 
Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

, 
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

, 

Data 	inicial 	para 	o 
recebimento 	das 	propostas 

/ 	/2020. 

Horário 	inicial 	para 	o 	recebimento 	das 
propostas: 09h3Omin (horário local) 

Pregoeiro: Elder Celestino de Paula (Portaria no 002/2020) 

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.portaldatransparencia.com.bricamara/simoesfilho/  
E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020. 

; A Câmara Municipal de Simões Filho por intermédio do Pregoeiro Oficial, Elder Celestino de Paula, designado 
i  através da Portaria no 025/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 012/2020, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme informações constantes 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 
I 1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

• 

1.: DO OBJETO 

	

. 1.1 	A presente licitação tem por objeto o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões, conforme informações constantes neste Edital e 
seus anexos. 

DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 	/..../2020 
INÍCIO DA SESSÃO: '09h3Omin (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. 

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 ná 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 participáção em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara Municipal de 
Simões Filho ou que tenham sido declarados inidõneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
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. 3.4 	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. 

	

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

	

.6 	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 a cópias, PREFERENCIALMENTE, até o penúltimo dia útil anterior 'à realização da 
sessão de abertura. 	i  

3.7 

	

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

, 3.p Os 	pedidos 	de 	esclarecimentos 	devem 	ser 	feitos - por -e-mail 
(licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br), enquanto as IMPUGNAÇÕES e RECURSOS 
deverão ser protocolados pessoalmente junto ao setor de protocolo da Câmara, no 
horário de funcioriamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, 1-daS.  
08h:00min às 12h:00min e 13h:00min às 17h:00min, e sexta-feira, das 08h:00min às 
13h:00min), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax 
ou por meio eletrônico. 

Não serão conhecidos ;os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos 
prazos legais. 

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

3.11 Serão aceitos os enVelopes entregues por um preposto, desde que os mesmos sejam 

. I 	protocolados (PRESENCIALMENTE) no setor apropriado até o horário designado para a sessão 
de abertura do presenta Pregão Presencial. 

3.12 As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer representar juhtó a 
Câmara Municipal de Simões Filho na Comissão de Licitações, no dia; horário •e- local lfidicado 
neste Edital por meio de representante legalmente constituído. 	 • it  ; 

• 
4. DO CREDENCIAMENTOE DA REPRESENTAÇÃO 

4.1 	Considera-se como representante legal, ou credenciado junto ao pregoeiro a pessoa física 
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 
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, 4.1.1 O credenciamento será efetivado por: 

- 
a) 	Em se tratando de SÓCIO, far-se-á através da apresentação de cópias simples arteira' dá • 

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 administraddres, em 
cópias simples acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartórib; 

Em se tratando dá mandatário, através de CREDENCIAL, esta será apresentaU 
(preferencialmente na : forma do ANEXO III, do Edital), acompanhada de cópia simples da 
Carteira de Identidade e original e também do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em 
cópia sinles 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 cópiaisimples acompariháda dõ • 

. 	, 

	

d) 	A não aprésentação ou, a apresentação de forma incorreta da procuração/credenciáI,.não'eXtluifá • 
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 objéto da licitação quandô 
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 permiiir, 
com clareza, a identificáção do representante indicado. 	 ,..• • !,„1 	• 

4.2 	No credenciamento, o 'representante da licitante entregará ao Pregoeiro e equipe de apoio,. em . 
separado, fora dos env'èlopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos: 	• 	• " • 

	

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

	

I  b) 	CREDENCIAL ou PROCURAÇÃO; 	 t .; 

	

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

	

.à 	Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 4.2 "c", o Pregoeiro autorizárái.o 
representante legal da ¡empresa, com poderes para assinar documentos, que a mesma seja 

respectivo original ou Cópia autenticada por Cartório; 

41i 40,011 
Jos• e Pereira Santos 

MEMBRO DA copa 
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feita na própria sessão, ou se ainda, a referida declaração estiver dentro de um dos envelopes da 
proposta de preços efflu dos documentos de habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presençá d - 
todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os respectivos, retire-a e o lacre novamentè. 	• 

	

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 - 
preferêncià prevista ná Lei Complementar no 123/06, com data de emissão não' superior:  a 30 , 

: 
(trinta) diás da abertua da licitação e será apresentada FORA dos envelopes no 01 (PROPOSTA 
DE PREÇOS) e no 02 (HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VII. 

	

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

4.7 	Os.documentos referidós no item 4, poderão ser apresentados, em cópiã'autenticada por tartórió; 
ou cópia não autenticada acompanhada do original. 	 .; 

	

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

	

4.9 	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 
HABILITAÇÃO 

	

.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 è .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 004/2020 
ENVELOPE No 01 — PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA LICITÂNTE: 
CNP) No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

• 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020 
ENVELOPE No 02 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
CNPJ No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 

" 

ater Celestt de P 

é, 
4/ 

s
I.te 

Josa ''ereira Santo, 
MEMBRO DA COPE! 



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

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

- 
A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do ANEXO II deste ato convocatório, 
redigida em português; em papel timbrado da licitante, 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: 

a) 	Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa; • 

; p) 	Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo a marca de cada produto 
' 	ofertado; , 

I • 
,! Prazo mínimo de validale da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a partir, da gata. • 

de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo; 

LI) : A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os materiais a, serem • 
fornecidos e conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da remuneração global; 

..• 

e 	Declaração de que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias:- para. a, 
prestação :dos serviços ou fornecimento dos produtos objeto desta: licitaçãbi  • ekcetp."adítielàS 
expressamente estabelecidas neste ato convocatório, 'sendo de exclusiva responsabilidade'd'a 
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, devendó b preço ofertado 
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preçoSliqr 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

Havendo divergência entre os valores apresentados em algarismos e aqueles apresentados por 
extenso, o. Pregoeiro considerará aqueles apresentados por extenso. 

i 6.3 	Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional,: salyo 1, 
se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressarnente a• incidir 
sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei. 

7. ; DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

. 7.i 	Para habilitação ao prásente PREGÃO os licitantes deverão .apresentü.ern ore rn Seqüenéial.  'e 
— 

. 

7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos: 

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

II. Alvará de Funcionamen,to, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante; 

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 administradores, 
em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto _licitado; 

t 
III. 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; 

Cópia dá cédula de ideritidade do representante legal da empresa (sócio administrador), em cópia 
simples juntamente corh o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

7.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

111. 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; — 

V. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativa expedida pelo município, relativo ao . 
domicílio Ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para corri 'à FaieAdá gÚniãjSal; 

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; 

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

1' 
ViI. Certidão Negativa de ,Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho 	Lei 

Federal no 12.440 de 07 de julho de 2011; 

VIII. Certidão Negativa de Improbidade Administrativa (EM NOME DA EMPRESA), fornecida através 
, 	do site: http://www.cnj.jus.bilimprobidade_admiconsultar_requerido.php. 

, • 

7.1.3 Qualificação econômico financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pel6.  distribuidOr.,"dne 
licitante, com data de 'expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias antériOreà• à data 
da realização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade; 

II. 	Comprovação de Capital ou Patrimônio Líquido no montante mínimo de.  R$ 7.000,00 (sete mil 

1 1 !.1 

Elder CelesflO d 

reais) para o valor total estimado deste certame. -it 
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1 
7.1.4 Qualificação Técnica': 

'$
5 

I. Apresentação de 01 (um), ou mais Atestado (s) ou declarações de capacidade técnica, em nome 
da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado; que comprove aptidão da - 
proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. Os -• • 
atestados não serão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução da atividade; 

	

7.2 	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 V; , 

I 1 i 	1 	 i 
Declaração de que entte os sócios da empresa não existe servidor público ou dirigente de órgão 
ou entidade contratante ou responsável pela licitação, na forma do Art. 90, inciso III, da Lei , . 	! 

	

, 	8666/93, na forma do ANEXO VI; 

Declação de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
e Municipal, na forma do ANEXO VIII; 

, 
As certidões valerão ncis prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão' congideradát' 
válidas pot 90 (noventà) dias, contados de sua expedição; 

7.6 
	

Os documentos emitidos através da internet 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 
• i 	EDITAL e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 	 , 	• 

8:2.1 Que não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

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

8.2.3 Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarro 
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 08 (oito) dias úteis, para o recebimento - 
de novas Propostas. 	 ; • " 

414 r 
Josa 	ereira Santo,  
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1 	• 

	

; 8.4 	Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do Edital, e estando 
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, corn.observância dós 
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; 

1 85.2 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, quaisquVr que sejam os preços oferecidos; 

8.5.3 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO 
.GLOBAL observados os prazos máximos para fornecimento, as .especificações técnicas..e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital* . ;.; • 	ti, .1 

.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. 

• 

	

7 	Havendo empate entre, as empresas será assegurada, como critério de desempate, a preferência 
de contratação para a Micro Empresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP): 	•• 

71'f 

: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; 

; 
1
;
8.7.2 Após o encerramento dos lances, a ME ou EPP melhor classificada será • coráiocâClã,  par 

apresentar nova prOposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos; ; 

8,7.3 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiVer .sido • 
apresentada por ME ou EPP. 	 • • 

Encerrada ' a etapa coi!npetitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à ;abetura.  do 
invólucro Contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a mélhor proposta; • 
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

Far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições dé habilitação estabelecidas --
neste edital, no que se refere à Habilitação jurídica, Regularidade fiscal, Qualificação técnica e 
Qualificação econômicd financeira: 
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Havendo alguma réstrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da EPP, 
assegurado o 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; 

'I. 

' 

!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 

I I .  • 	Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
' 

na ordém de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

.i01;:  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 subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de . 
classificação, e assim 'sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao' edital, iendd‘o 
respectivo.licitante declarado vencedor. 

8.12 Ao final da etapa de lances ou quando houver apenas uma proposta, 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 contrárrezties,emjggál- 

	

i 	número de cilas, que; começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

I 	 dl- 

	

' 9.2 	O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de • 

	

. 	aproveitamento. 

A falta d& manifestação imediata e motivada do licitante importará á decadência 'dor direitó"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' licitáção áb 
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, o pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, riá'Ordern 
de classifiéação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que: atenda .SO edital, sendo.  
respectivo 'licitante declarado vencedor. 
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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 inidõneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
com o Município pelo Prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas preyistas em:edital-e 
no contrato e das demais cominações legais. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

101 Será firmado contrato entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa vencedora, no 
I I 

I; 	
prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação. 

I L' 
102 	Farão parte integrante ido contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que 

tenham servido de bas4 à presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste 'Edital e . 
seus Anexos. 

Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequadaa& 
valor que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade?'com, a •,propostá 
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.° 8.666/93. 

. , 
10i5 	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. 
,f • ;-, 

10:6 A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar as 
consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei no 8.666/93. 

J1,1, 

10j:.  A recusa injustificada do licitante proponente vencedor em assinar &contrato dentre:, dó prazd 
estabelecido sujeitará, ainda, o licitante à aplicação da penalidade de suspensão temporária' pelo 
prazo de 12 (doze) meses. 

108 	No ato dá contrataçãó, o proponente vencedor deverá apresentar doCumenio de prócuraàó 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar oconteat& orn 
nome do proponente.  

". _ 

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

; 

:•• 1,052)  
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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 compromptam 
interesse público, a finálidade e a segurança da contratação. 

11:2 	Fica assegurada a Câmara o Municipal de Simões Filho o direito de, 
k
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. 

1 143 	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. 
it ; 	.• 
,1114,1 Das sessões públicas die processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas,Oevendo 

; 	¡ 
ser assinadas pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

1115;* As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser Registradas expressamente na 
própria ata. 

116 	Os envelopes das licitahtes participantes que ficarem retidos sob a guarda da Comissão fidrão à . 
disposição,  para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) dias»  
contados após a finalização do processo, os quais serão destruídos ao fim do preiO cira 
referido. 

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. 

" . 
' 1119 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova Ma para a realiziçãO •db _ 

! 	certame..  

I I 
11.1.0 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que decidirá Oh) base 

na legislação em vigor. 

i 1141 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquela à•• de ordem,--éstritarherite• - 
1 	i 	informal. 	 1 	 H• 	•.:. •i ., ..- • . 	. 	• : 	. .,.. 

- 

: 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. 

. 

1 11.14 A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste Edital. 
- 	• 

CAWARou  
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• 	estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
It • 	• •• 

'ft •, 	 -• 

!1 , 	111:15 A apresentação das própostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das cOndições . 

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

• 

1147 É facultada ao Pregoeirio ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

1 I i 	1; 
I  N1.8 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constante 

da documentação e Proposta,: desde que não comprometam a lisura do procedimento ou 
;II 1 	contrariem a legislaçãoipertinente. 

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

I 	5 	•• 
11.20 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 quandó, 
inquestionavelmente, a; alteração não afetar a formulação das proposto. 	 • •r"•;: 

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; • 	r• 

órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

13. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

113.1. A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço 
• 

5 	•:1 	global. 	; 	 , 	•••••., .7- 	:Ir • n. • : 	; 	• 

*- 

: 14. DOS ANEXOS 

‘14Á 	São partesi integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) 	Anexo 1'- Termo de Referência; 	 •-••,zh; - • • 

 p) 	Anexo II -:Modelo de Proposta de Preços; 
:c) 	Anexo III - Modelo de Credenciamento; 

Anexo IV -• Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 70  da CF; 4 

Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90  da Lei 8.666/93; 

Chi4R4  
Gab 

414 0) 
Jostne Pereira Santa; 

MEMBRO DA GOPEL 
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Simões Filho, 04 de fevereiro de 2020. 

C! ,• • 
" Elder Cele no de Paula 

Pregoéiro 
' 	1 I. 1. • 

Josan ereira Santos 
MEM 	PA CQPEL... 

kIDES1gESFIIHO 
arbosa Araújo , 
poio 

ChIARAN 
Gabrie 

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

! á) Anexo VII Modelo de Declaração Lei no 123/06; 
' 	'h) Anexo VIII — Modelo dé Declaração de Idoneidade; 

i) 	Anexo IX - Minuta de contrato. 

:1 
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Jos %e Pereira Sonti-,. 
MEMBRO DA COPR- 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

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

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

; DO OBJETO: 

1.1: 	Constitui o objeto deste , Pregão, o fornecimento de materiais de copa/cozinhe para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

DA JUSTIFICATIVA: 

A contratação justifica-se tendo em vista a necessidade do devido suporte material :às atividades .. 
1 ,  

i 1 ' • desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade estimada para consumo foi 'estipulada levando-se em " 
1 

, I , conta o que !foi consumido durante o ano anterior, observando-se o quantitativo será 'entregue 

	

11 	conforme utilização e dOonibilidade de espaço físico para armazenamento nas instalações da 
CONTRATANTE. 

	

2.2. 	As médias de preços, previstas para esta contratação foram calculadas com base em orçamentos 
recebidos pela Administráção, no período de 30/01/2020 a 03/02/2020, e servem apenas de 
indicativos, para efeito de formulação das propostas de preços. 

' 

	ft 	. • 	1 • 

	

1..! • 	• i 3.! 1 	- 

	

'!•• : 
	 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

1 i . 
i 	' 	:•,!:' 

:1-' 	''''';• 
tj --1  ';, AIÁ:, 	 4 
lf.il :tr I 	 o  entregues, parceladamente, na C.âmara Municipal de Simões Filho no prazo ''; , 	 . 3.2, 	Os materiais serã 

	

IP ii il!IlP;; 	I 1 ; ! i máximo de'48 horas, após, solicitação da Administração; 	 . , 	...i. - 
i 	

• 
-1-  • •I' 	.1! 	, 

	

3.3. 	O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenCia:.d" a''  a''':.'rn' ';O•rle'  
. 	; 	, ii!  4. , 	. 	1. 	. , I  

1 /  , 	, 	, 
;i ... • 4 ,  r. 	 obra necessária; 
,• 	,: 	:- 

-,:- 
ii  • 
4r .11 ill' 	 troca do fornecimento que não atenda ao especificado;  

1 	 .. 	. 

	

1 3.5. 	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. 

	

3.6. 	As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa fornecedora 
dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código 
de Defesa do Consumidor.; 

; 	.t; 

3.1. 	Caberá à Câmara Municipál, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade dos 
produtos, objeto desta licitação; 

3.4: 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 

.t! 

!:111111;; 1- 	1 .  

; DA DOCUMENTAÇÃ 4. 

	

. 	 O PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

	

.1' • 	• 	• 



-! 

PNI.DESIMUSFUO  

arbosa Pirailjo 
ppoio 	. 

CIMO 1. 
Gabile 

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

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a 
; Tributos Federais, abrangéndo, 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; 

	

III. 	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; 

	

V.1 	tmrtidão Negativa de Débltos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho — Lei Federal 
, 	Il. ! ho 12.440 de 07 de julho cile 2011; 

	

.; 4.2. 	As certidões relacionadas no item anterior serão anexadas por ocasião, também, de cada NOTA 
FISCAL/FATURA emitida. 	 ••• 

Elder Celperse ,n4oeird: Paula 
14 4," ar4 

- Josa e Pereira 
MEMBRO DA COPLal- 
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VI.  Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos 
l'máterlais objeto desta licitação, inclusive as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, ,. 
il'alimentação, Proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, 

fiscais, para-fiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado torre0onder; 
, 

 
rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros; 
nessa ( avaliação, para, efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinadosi.pela aptoridade :• 

, 	cOmpatante. t, 
:1 

• 

• 

$r r9) " 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL,. 

co% 

4  Josa ; ereira SanIPP 
MEMBRO DA CDP.V.- 

de 	 de 2020. 

6,>.• 
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\: 

aider C.,31 stino 	Paul 
re 

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

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

A ! 	I  
I g 

Câmara Municipal de Simões Filho. 

! Pregão Presencial no 004/2020 

Objetà: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
: Simões Filho. 

¡; 

1, A i e;r4esa 	 , inscrita ,no CNP.) sob 'n.o 
; 	! 	• 	1 , 	; 
estabelecida na 	 , no 	 bairro 	 CEP 
..11 .. 	;  , cidade de 	 , telefone 	 email 	 atendendo à convocação 
veiculada para ci Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020, vem apresentar sua proposta de preços 
atendendo as especificações abaixo: 

Dedlaramos que: 

1= Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua 
,prepa!•ação. , 
II- NOs preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento, 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 p julgamentoja 
ter ;mais de um resultado. 
' 

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

' V 40s materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões 



E4der Ce uno de Paula 
Pr 

GTAL 0 
ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	 LI4 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Corhissão Permanente de Licitação :1 
Data de Abertura: 	 de 	 dé 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial no 004/2020 

Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

. 
ITENS 

, 
DISCRIMINAÇÃO pos MATERIAIS Apr. Marca -Quant. 

Valor 
Unit 

Valor 
Total 

'1 

Café 	torrado 	e 	moído 	de 	primeira 	qualidade, 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 1009/0, de café e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Ihdústria de Café); KG 520 

. 

21,89 11.381,07 

.2 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de 
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; KG 400 2,78 1.112,00 

, 
3 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 
5g. — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 
98,5% de sacarose, aparência homogênea e estar 
livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 15 46,13 692,00 

4 	; 

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a 
presença 	de 	soro 	e 	amido, 	acondicionado 	em 
embalagem contendo 200 g; • KG 520 26,82 13.944,67 

5 

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, 
sem a presença de soro e amido, acondicionado em 
lata de 400g; 

LATA 
400g 30 15,31 459,20 

. 

6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
dartuchos com 10 sachês. 	. 

CX 
24un 25 83,86 2.096,50 

, 

7 

Chá 	de 	boldo 	com 	aspeCto, 	cor, 	odor e 	sabor 
Característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 	! 

CX 
24un 25 71,06 1.776,50 

. i 

8 

Chá de cidreira com aspecto, 	cor, 	odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
Cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 25 69,78 1.744,50 

,9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 50 72,34 3.617,00 

10 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, 	capacidade 	de 	200m1, 	com 	massa 
Mínima de 2,20g, por unidade, material transparente 
isento de materiais estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 
furos, deformações, bordas 'afiadas e rebarbas e em 

CX 
2500un 100 96,87 9.687,33 

CiNAR4 
Ga 

414 
J08.4 e Pereira Santeis 

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

1,  , 
, 
: 
i 

, 

óonformidade com a norma :ABNT-NBR 14865/2002. 
Na embalagem devem ser identificadas a capacidade 
tótal e a quantidade de copós, ostentando o Símbolo 
de Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do INMETRO. Em • relação à marcação e 
identificação, os copos devem trazer gravadas em . 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do 	copo 	e 	símbolo 	de 
identificação do material para reciclagem, conforme 

.. 

. 	• 
- 

`. 

. 
... 	... 

. NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote • 
! inviolável, com 	100 unidades, contendo dados de 

'11 identificação do produto, marca e informações sobre o 
fálSricante. 	' 	' .. 	.. 

. 	i . 	t 	1 
 

Copo 	plástico !descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de ; 
poiipropileno, 	capacidade 	:de 	50m1, 	com 	massa 

. 

Mínima 	de 	0,75g, 	por . unidade, 	com 	resina 
termoplástica 	que 	suporte 	100°C, 	destinada 	ao 
consumo 	de 	bebidas 	quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, não tóxico, de cor branca, isento de 

' 

; Materiais 	estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, --- 
deformações, 	bordas 	afiadas 	e 	rebarbas 	e 	em . 	• 
Conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 4 

. 
Em relação à marcação e identificação, os copos 

i 	11 devem trazer gravados em i relevo, com caracteres 
. Visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 

marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e símbolo de identificação do material para 
reciclagem, conforme NBR ;ou Inmetro. Embalagem 

' em manga/pacote inviolável; contendo 100 unidades  
ostentando 	o 	Símbolo 	• de 	Identificação 	da 

1 Conformidade e o numero do registro do INMETRO. 
Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome _ 	. 	, 

• fantasia caso exista, e CNPIJ, endereço completo do 
. fabricante/importador, 	descrição 	do 	produto, CX 
11 	; capacidade total e quantidade. 2500un 40 87,27 3.490,67.. 

Pano 	de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 	branca . 
Confeccionado em tecido de algodão grosso de alta  
grámatura, que enxugue com facilidade. Tamanho 

1 	i aproximado: 	70cm • x 46cm 	composto 	de 	100% . 	. 	, 
algodão. 	. 	i UND 80 6,96 -  ' 	55,07 	; 

. Água 	mineral,' 	sem 	gás, 	de 	fonte 	natural, 
ácóndicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A 

1i água 	mineral 	deverá 	ser entregue 	em garrafões 
retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas 
transparentes cbm capacidade de 20 (vinte) litros, 
fornecido 	por 	;substituição. 	pela 	contratada 	com 

, 	.1 validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da .— ., 	, . 	! data 	da 	entrega, 	plénamente 	preenchidos, 
deyidamente lacrados com 	de inviolabilidade itampa 

. 	,_ 
, 

intacta, reconhecida pelo Departamento Nacional de 
' Pródução Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 

ólassificação da água aprovada pelo DNPM, através 
- 

. 13 do:Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. UND 800 8,20 6.560,00 
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ESTADO DA BA,HIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

. 

. 1 
i 

, 

' 	. 

i • 

Adoçante 	dietético, 	líquido,: tipo 	artificial, 	contendo 
áacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente 

t 	d 	 t Coneno 200 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, composição, data de fabricação, prazo/data 

 

de 	validade. 	Conforme • a(s) 	Norma(s) 	e/ou 
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. UND 10 4,73 

' 	. .. 

... 

47,27 

i ; 

1 , 	• 
I• 

' 

1  
, I 
15 

, ' 	! 

; 	• 
1 
i 

1  

. 

, 
I  

. 

Agua mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes • naturais, envasada em copos com 200m1 e entregue 
em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A 
água devera apresentar-se límpida, sem flocos em 
4eposito ou corpos estranhos e com validade para • consumo de, nO mínimo, 60!dias da data da entrega. , Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico i 	. 
resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, ; 	; sem vazamentos, manchas, 'odores, furos, fissuras ou 
amassos. 	Rotulagem: 	Rótulo 	com 	carimbo 	de 
aprovação 	ou 	numero 	do 	processo 	do 	DNPM, 
dontendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 
lote, 	composição 	química, ; características 	físico 	— 
químicas, nome do laboratório, número e data da 
análise da água, volume, data de envasamento e 
Validade. 	Conforme as 	Normas e/ou 	Resoluções 
Vigentes da Anvisa/MS. 

CX 
48un 260 

. 

. 

36,03 

..• ' 
- 

. 

. 

• 

< .
•-: 	. 

9.368,67 

	

; 	1  
' 
• 

1, 	.11 
16 	• 1  

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, 
feitas de vidro resistente à , lava louças. Dimensões 
aproximadas: Altura: 	195 mm/ Diâmetro: 95 mm.  
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá 
ser acondicionado em caixa com proteção contra 
iMpactos. 	 i CX 6un 12 45,32 

• _ 	_ 	. 

' 

. 	543,84 : 

, 
t 

. 	I  
17 	• 

Jarra, em plástico resistente,: alto impacto, com alça e 
tampa com capacidade de. 02 litros. As seguintes 
ihformações deverão ser impressas e coladas pelo ; fabricante diretamente sobre o produto: 	nome ou 
CNPJ do fabricante,, marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 30 

.• 
31,31 

. 
, 

939,40 
1• 

18 	• , 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de ; 01 	litro. 	As seguintes informações 
deverão ser impressas e 'coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
é(á) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 10 106;99 . 

. 
. 

1.069,87" ' 
; 	• 

!• 
19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, 
dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 
Marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). UND 

: 	:,- 

7 

- 

114,29 

<, 	. 	.2 	--. 	• .. 

. 	. 

80001 

; 	; 	¡ 
20 	' 	' 

Escorredor de copos em aço inox com capacidade . para 9 copos. O produto deverá ser entregue montado , 
é deverá atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 

. 
12.4,63 

.., 	. 	,,..; 	-• 
872,43 

21 	; Ádiaa mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 PC 40 20,25 809,87 

••••,`"" 

C40. 
413 /4  1,1  
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, 

	

, 	‘ 
'I ; 

; 

	

, 	I. 
H 

	

; 	: 
, 

,data 

. 	' 
 

e 	entregue 	em 	packs 	de 	12 	unidades 	cada. 
Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em deposito ou .corpos estranhos e com 
validade para consumo de,' no mínimo, 60 dias da 

da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, 
Município, 	Estado, 	número 	do 	lote, 	composição

• química, características físico - químicas, nome do 
lâboratório, 	número 	e 	data 	da 	análise 	da 	água, 
Volume, data de envasamehto e validade. Conforme 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

12un 

: 

. 

- 

. 	4 	• 

. 

- 	-.. 
,. 	• 	_ 	... 
, 

	

. 	.. 	. 

; ,. 	 TOTAL 71.569,56 

II.1 •'?;:,ii: 	i 	; 11 : 	 , • 	; 	; 	 ,„ , 
:tf 	. • •'. .• Valor total eI.stimado de R$ 71.569,56 (setenta e um mil quinhentos e sessentâ e nove reais e cinquenta e seis centavos) . , 	. '' . 	.2•`' 5. 	 i' , I li 1 1 	 1 
It • 	',..» ValiçIede,dai  proposta: 60 (sessenta) dias. i• :: ‘.• 	' l' '• 

 
Condições de pagamento Conforme forneCimento. . 	; • 	. 	, , 

i Prazo de Entrega: Conforme Edital. 
; 

1 ; . 	i•.; 	 , 
., 	. Nota 1: Os materiais serão entregues, parCeladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas,, , 

após solicitação da Administração. 
:z;,,• 	; 	; 	1 • 	 . 

::-;:- Nota 2.' As seguintes informações.  deverão, ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto 
,t. 

itiii"M estiverem acondicionados ou onde couber!: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição,, . ; 
data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando' em cada caso. - • 

J* • • ••• Nota 3: Na: data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na sua 
:i ;, ..;•,i; .• metade; torhando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para os itens 13, 15 e' 

.,, ' 
íj!ii .10,1 ;  
ir :; 1.i,  '21, que!poshuem. outro prazo,de validade. ; 
.: 	..1!1,; i .; t..;  • 

	

	II 4, 1 illi; '; Ndta. 4.:9s produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou- , . 
' •r.t( 'r 	• . 	- à 	' 1 i. • il  * 	l P *, •* 	.no:uesegnmn o do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de ,‘;aiidade;.  •':,.• - 

i 	deverá á CONTRATANTE convocar a preáença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s). substituição . 
.(õeS) neces'sária (s). 	

. 	,.. . 	.. 	. 
; 

i, 	t • DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: I. 

REPRESENTANTE LEGAL: 	  
,-, i 1 	CPF•  • 	1 ' :.' 	 FUNÇÃO/CARGO: 	  i b;! i i;pil 	•. L 1,.' 	, 

	

tl!,z,I, VTElienpNEi.  í '. 	i 	E-MAIL CORPORATIVO: 	  
'1. 1.' :il)j!:; BANICO/AdÊNCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 4

!  
i

,i  
5: , 	. 	. 
"1  

 

de 	de 2020. 

    

Assinatura Representante Legal 

Utilizar papel timbrado da empresa 

Eider Celesti o de P 
t 

, 	Prii 	iro 

!II  

Jos e ereira Santos 
MEMBRO DA (APEL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO III — MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À . 
•• 

ICamara:Municipal de Simões Filho! 

Pregao Presencial no 004/2020 
i 

I 	• 	1 	• 
g. •1 

1.41 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

r'otgo; 
Ga\g t̀.  

a0 
Ok•S\ts"b"  - v.  - 	

.- - 
' • • : kxílNos'.4 r:::..--J,L.,11:-. 

00 
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A empresa 	 , inscrita no CNP.] sob n.o 	  estabelecida na 
1 , 	no ;  	bairro 	 -,  CEP 

	, cidade de 	  atendendo à convocação Veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020 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: 

"Pronui  nciar-se em nome da empresa, formular e apresentar propostas de preços, formular ofertas e lances, 
1 :inéàtpOi• 'recursos e desistir ou abrir mão deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais , 
cóMições, confessar,: firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar: todos os demais • 
atos Pertinentes ao certame." 

' 	I 

de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

'k 41. 
tx lok 

Jose j I Pereira Santos 
(VIEMBRO DA copEL 

Mer le3tino 
.ggei!t* 

. 	" 

• 

	

.!'.41 ` Obs.'. Utilizar 	rado da empresa 
; 	¡ p` 	:.,• 

V 1! 



,H:;ità• 
i 

';? 	':-Zi.r. • i r: 

t! 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

. SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO IV , MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

• 
: Cãmat'-a.Municipal de Simões Filho' 

i!Pi•OgãO,I,Dresencial no 004/2020 

Preáqos Senhores, 

i A :empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	  estabelecida na 	  no 
	 , bairro 	 , CEP 	 , cidade de 	 , atendendo à convocação. 

! váculáda para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020 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.o 10.520, de 17 de julho de 2002. 

i 
• 

!• 

de 	de 2020. 

   

Glder CeleG 
Pt,etro 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

4i4 
Jos • • Pereira Santos 

NICiPAINSIMUSFILBG 
S. Barbosa Araújo 

Apoio 

;In 1. Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

MEMBRO PA GGPa. 
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,5  

Josa Pereira Santos 
MEMBRO DA COMI, 

r'01 
Gt, elS,BsilAmAirekt  

Lider•Gcl , le de Paula 
flfielro 

I! 
.1„ 	:;St'tgW; 	I 

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

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

, I i 
A i l: 	I. -i, 

- 	• 	. 	;1, i -,', 	 i 	 i 
,. 	 :cà.T.ar!a,;Municipal de Simões Filho; 

	

., .:i3... 	'Predã;',...; Presencial no 004/2020 
.1  li•', ",. 	t: 
- : ..,'; 

 
' 	i 	! . r: 

. Prezados Senhores. 

il,..;; 	•,..:.:;., 
..;" 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 004/2020, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto 
preViso no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27, 
da Lei: no 8.666/93, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

; (x) nem menor de 16 anos. 

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

"i" 

de 	 de 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

5:Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa . 

.111  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO — ART. 9° DA LEI N° 8.666/93. 

• 
À ' 

; 
Câmai:7a•.1  Municipal de Simões Filho' !  ; 
.PregaD'•?resencial n9 004/2020. • 

!' 	'• 
1 1 	; 

Prezados Senhores, 

	

; 	. 

- • 

A , empresa 	 inscrita no CNPJ sob n.0 	  estabelecida na 	,• no,  
	, bairro 	, CEP 	cidade de 	 atendendo à convocação 

' veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n0  004/2020, 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. 

; 	; 	• Pbri sara' expressão dà verdade, firmamos a presente. 
!: 	I ; 

• 

• 
p 

.1111; 
:i 

i•.• .,1? LI 
"II 
b• • M 

1 
,•h• 	•,/•;,,• 

-•,.• 1 • . f .1, 

;111 	11 I: 

	

." 	• itio c pa 
P 	etre  

de 	de 2020. 

áosa Pereira Santos 
MEMBRO DA CQPEI,. 

C M 	NICIPAIDESIMÕESRHO . 
IS. Barbosa Araújo: 

Apoio • = 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

d 

:' A.Obs..-, Utilizar papel ". bradu da empresa 
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ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, ., 

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

Eideç Geies:mo de P 
&tetro 

4•18. 
4111 

Josan 	ereira Saritcy.:, 
MEMBRO DA COPE!. 

• 

CAM 	UNICIPAL DESIN5E5 FILHO 
Ga / iel S. Barbosa Araújo • " 

Apoio 

'Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 
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de 	de 2020. 

   

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

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" é "EPP". 

•(Nme empresarial da licitante) 	 , por meio do seu responsável legal e Contador ou-Técnico 
' CO,ritá6li; declara sob as penas da lei, que: 

.. i . 	: 	• 
1  i i 

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

¡ • h) 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;  

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

;I 
 ".i '•iá:''' ft t , • 	I Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

1 . it .it,  -..; 	i 	• 
t • l' , ..i -H•,1 ,,: 

I ii..¡I ip:•"1: 
:dl ••••.:,,,, , 

M ,' 
• 	••••" - -, 
•• • 	i'ln - I .1 ., -- ,;, • 

'f,l':•'41::"•;:, 	• 
1,1,11.,.Fli,:: 

	

HI ,31, .ii•;W;11 	I i . '';! :•!!!.'• 
; -i...'. '' 

'i• ••• •••:!:, 



Assinatura do Representante Legal 

NICIPAL DE SIMÕES FILHO 
S. Barbosa Araújo 

Apoio 	• 	• Josan Pereirq §to.. 
MEME1RQ OA CP 

 

eito 

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

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A' I I. 
C.ârhara !Municipal de Simões Filho: 

. Pregão Presencial no 004/2020 

Prezadop Senhores: 1,1 

'• ; i :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 004/2020, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a o 
fornecimento dos materiais objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: " 

1- Que até a presente data não ha 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. 

R:irisar a expressão da verdade, firmamos a presente. 
; 	• 

de 	 de 2020. 
t: II 

11 I:  
I 

• 

; 	t 	 • 

í; 	:!FIF4 t  
"J.  t• • 

1191t 	
•1 

.1t*  
• 

:p 

. 	..„ Eideç Celesti 	i4aula 

II o 
• 

if 

:Voo! 
li 

Obs Ublear papel timbrado da empresa ,; 	, 4 	 I 
; 
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ESTADO DA BAHIA 

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

ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS. 

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 fornecimento de materiais de copa/cozinha 
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo no 012/2020, Nota •de 	• 
Empenho no 	/2020, referente ao Pregão Presencial no 004/2020, que regerá pelas Leis . 
8.666, 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 dé direito 
privado e os princípios da teoria geral do contrato, mediantea's Cláusiilás é condições . 
seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DD OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir a$ 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 	 • 	• •:.•'.."-r 	. 

! • 
§ 10. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital • do: PREGÃO 
PRESENCIAL no 004/2020e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA;'-passáni 
a integrar esté instrumentd, independentemente de transcrição. 	

. 

CLAUSULA SEGUNDA — DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 	

	

. e,.; 	

	

, 	- 2.1. 	As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da bOtação 
i 	Orçamentária .a seguir espécificada: 	 - 

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 

; 	 I 1: 	Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 	• ! • 

*liai. CLAUSULA TERCEIRA — PREÇO-E CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

; • !‘ 	 • ;. 	3.1. è 	• 	 O valor global estimado deste contrato é de R$ 

, § 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o Cdmdrirtientõ érld' 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 

&ia'. Ceies :ino,de Ps 
01# 	 . 
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rii9 91 	. 
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Josa e Pereira Sank; 
MEMBRO DA COPE.t. 

 



ereira Santog 
BRO DA COPEL 

 

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

 

,Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. 

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 fornecimentos executados: 	 ' 

a) 	Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo dei'crébiibs- _ 
relativo a Tributos' Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do 
Brasil; 

. b) 	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município;Telativo - i 
ao domicílio ou à sede da licitante, comprovandó 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 Serviçó (FGTS), emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

. • 	 • . t.er•-•,.! 
e) 
	

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

3.2.1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA-  na ''biretóilã 
Administrativa 	ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br, 

.„ 	, • 
3.2.2. 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 contrafação e o -seu • 
domicílio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta, corrente). 

i 	• 
3.2.3. Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega 

Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

3.2.4. 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 -6 - • 
fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis; formal e documedtalríienie.:';''  

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 pra ata tempore, com base no IGP-DI. 

, 

 

, c) 

tgto  
Cm • 14 oe/s is/ 

nÁo')/'; seAtifif: 1.•  
'A  -ruo 	rsi•  p. 
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GLAUSU:LA AR;— ; • O'CONTRATU 

Fider Geles aula 
47,eiro 

Josai Pereira SanL,  
MEMBRO DA COPEL 

CÁNA 
Gi 

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

Sendo a contratada optará pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de 
` 	opção juntamente com à nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que Os- tribios 

incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade. ".•' 

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2020. 

GLAUSULA 	OBRIGAÇOES:DA.--„CONTRATAD 
I 	• 

i' 1.• ' 	 • 
; ,Sffil,  , irejuizo de outros encargos decorrentes da Lei, constituem obrigações da CONTRATADA, na execução 
dO Objeth deste contràto: 	I 	 , 

, 	.. Executar o objeto do contato no prazo e forma ajustado; 
, r 

, 

* 5.2. 	Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indicadas ,na Proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 	. 	 I 	 . . 	 . 

' 	• 	• : 	-, ii:-  ,.,., 

Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE,! 

	

	 pela  
exatidão dos Materiais e pela correta observância das especificações e demais normas 'aplidveid;:2" 

. 	. 

5.4. 	Promover, por sua conta 'e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários a execução dó 

	

. -- 	- 

- objeto deste Contrato; 

. I I; 	1- 	. 	• I 	• 
i 5,5» Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 

„Máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), após solicitação da Administração,  

	

. 	, 
Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 
em questão, .reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

, • , 

	

, 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição Ou ,, 
I .troca do fornecimento do material que não atenda ao especificado; 

	

5.8 	Manter durante toda execüção do contrato, em compatibilidade com as obrigações assürnidM, todáS 
ás condições de habilitação e qualificação exigidas; 	 • 

Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 'constantes na Lei-Federal 
8.666/93; 

5.10. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que ComprOvemi  o 
! cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 	1 

* 	' 

s/S/P3,4400sEaS/Alifõ 	
,, 

jEdiSnião 	
• 

página 

;., 

Apoio 	- 	
31 de 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICIiTAÇÕES E COMPRAS 

; 
.11. ; Responder diretamente, :por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a Causar à 

; CONTRATANTE ou a tercekos, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa;  na execução 
; do contrato, independentemente, de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;_ 

5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do 
¡ contrato; 

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a . exemplo,. de: 
empréstimos bancários ou:descontos de duplicatas; 	 _ 

,5:14,. • Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro, contra .• 
11; 	_acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, • 
: 	impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, clO 'ordem federal, estadual ou municipal, :. 

vigentes, 	• 

!! 
I 5.15. Acatar e facilitar a ação da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mãma; • 

5:16. Reconhecer os direitos da ¡Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no 'Ortigd-77 
Lei Federal 8.666/93; 	 . 

1 S: i7. Não subcontratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. • 
o 

z • I 	• • 	 . . 
t! 	• 6.1: 	Responsabilizar-se pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação:,, da entrega dós 

1111 produtos, descritos no anexo único deste contrato. 
;. 

I ! 
6.2, 

1• t  lí • 
.1.! 	, 	I 

, .• 	: 
t¡ 	: 

11$:',IV:1;;14:11 	• 

	

-6:4! 	informar oficialmente um Preposto Para fiscalizar o contrato. 
,!• 
fl 
I H. 	6.5: 	Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 

M1'.! 
  

ii • 

• 

Efetuar o pagamento na orma convencionada no presente instrumento, :dentro dó PrazoéVM "--prS; ' 
desde que atendidas às fórmalidades pactuadas, conforme especificações constantes da ahiSULA 
TERCEIRA do contrato. 

bar à CONTRATADA as cohdições necessárias para a regular execução do antrato.'4.; 

; 	24 horas. 

1.111 	fitifirgA,S214:AA EirIelk•r1DAs 

¡ 7.1: 	descumprirnento, total (:)u 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. 

- 	• 
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A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de 
E inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Simões Filho e multa de acordo cotnr a' : 

gravidade da infração, a saber: 

7.2.1. Advertência; 

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

7.2.2. 	multa (s): 

i
à) Multai de 0,2 ok i(dois décimos por cento), por !dia de atraso, no destumprimento das 

obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 300  (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das dernáis 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):cjia;Jimitade 

, ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 

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

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

O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do fornecimento realizado corh 
átraso, ou de outros créd6s, 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. . 

1 
A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por PREÇO 
GLOBAL. *-- 

GLAUSULA l'r-TTW~r1--1---1..a2A"..1111~1111.1~1111111 

.1. 	A fiscalização 'do presente 4contrato ficará sob a responsabilidade do servidói-  desta Ceie(sláfiá 
! Sr. Edwin de *Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
, pela perfeita execução do objeto licitado. 

41/ 
Jos! e Pereira SO#310  - 

MEMBRO DA CQPV: 
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A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisqüer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto. 

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do coritreto,-Za " 
agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para :àdoção ;das providências 
necessárias para sanar as falhas apontadas. 

CLAUSULA DECIMA — DOiREAJUSTAMENTO 

191.1. Ds preços propostos poderão ser objeto de revisão de acordo com o disposto na alínea "d", do inciso 
I ; II, do artigo ds da Lei Federal n° 8,666/93, mediante solicitação da empresa vencedora e contratada. 

; 	áo Presider,ite da Câmara! Municipal, desde que acompanhada da documentação' que comprove a r;  
,efetiva procedência do pedido. !; 	• 	• 

! " 	- 	• 
R7!:-r--':---d-ÁTJMUECIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO 	

11.1. A inexecuçãa, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisâ'd com "as dinSetiliacie's 
contratuais e as previstas na lei no 8.666/93. 

' no art. 78 da Lei 8.666/93: 
1 

§ 2o. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao .. ,- 	 . 1  contratado  dieito a qualquer indenização. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - TERMO E CONDIÇÕES GERAIS 
, 	. 

À CONTRATADA declara ;neste ato, ter pleno conhecimento 
técnicas, dos' documentds e demais condições contratuais, 
circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para 
correta executão do objetd deste Contrato. 

e compreensão das especificações • 
não podendo, pois em nenhuma 

isentar-se de responsabilidade péla : 

i 
12.2. : À tolerância ou não exerCício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados -0`6te 

contrato ou na legislação i em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer. desses 
direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

- 	. 
- 

A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais;àcréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeta, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato, na forma previste no art. 65, § 1o, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações." - 

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

41i4" 
jos ,r e,Pekai,4 ágnt,-

gvIg MO DA cppg 

§ 10. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipótéses,prévitaS 
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — FORO  

- 
As partes elegem o Foro: da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerA .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 2020. 

lO 

. 	; 
I I! 

f '  I 
CAMARA,. MUNICIPAL OE SIMÕES FILHO - Contratante 

1 

Eidec Geies no de Pa 

Pf0 -M" 

Contratada 
• 

  
• 

Testemunhas: 

' , 	 

C.P.F: 

2a 

4.4 élPlb lp 
Josa Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 
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ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 	/2020. 

ft.: Fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

: 	. 
ITENS  , 	1. 	1  ' I . 	DISCRIMINAÇÃO pos MATERIAIS Apr. Marca Quant. 

Valor 
Unit 	' 

: Valor 
Total; ,- ' 1 	:i•¡ 	!. . , 	• 

	

I 	I:  

Café 	torrado 	'e 	moído 	de 	primeira 	qualidade, . 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 100% de café e o selo da ABIC (Associação 

	•Sràsileira da Indústria de Café); KG 520 -.- 

.. ::+- 

. 

- 
- 	. 

. I: I.  
I 	1¡ 

	

I 	I  

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de  :, 
taCarose, aparência homogênea, livre de sujidades, 
Parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; KG 400 

: . ; 
:3 	' 

; 	I 	 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de . 
5g: — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 
98;5% de sacarose, aparência homogênea e estar 
livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 15 

• . 
. 	. 

. 
-- 

, 	• 	, 
. 

,4 	, 	.  

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a 
presença 	de 	soro 	e 	amido, 	acondicionado 	em 
embalagem contendo 200 g; 1  KG 520 

' 

.. 

!. 	I 	, 	: 	• 
5 	.  

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, 
tem a presença de soro e amido, acondicionado em 
lata de 400g; 

LATA 
400g 30 . 

' • . 
. 	. 	. 

• 

1 	I 	i 
' 	1 
,6  

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor  característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas  
àcondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
Cartuchos com 10 sachês. 	; 24un 

CX  
25 :1 

... _ 	. 	.. 	, 

! 	• 
!7 	. 

i  

Chá de 	boldo 	com 	aspecto, 	cor, 	odor e sabor 
Característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
ácondicionado ém sache de 10g — caixa com 24 
dartuchos com 10 sachês. 	i 

CX 
24un 

. 

25 
 

:: 	. .. 
.. 

....:.':'.. 	•: 
. 

: 	I 
'8 	. 	•  

?há de cidreira com aspecto, cor, 	odor e sabor 
Característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
ácondicionado em tache de 10g — caixa com 24 
Cartuchos com 10 sachês. 	' 

CX 
24un 

, 	.. 

25 

: 
. _ . , 

__. 
. 

..,.....:, 

- 

• 
• 

9 	• ,  

?há de erva-dóce com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
ácondicionado em sache de 109 — caixa com 24 
Cartuchos com 10 sachês. 	: 

CX 
24un 50 

, 

. 

. 	... 	, 

- 

. 	11 . 	• 	, 

I 	1 
1.  

.10 	. . 	; 
H 

' 	1 	I i i 

Copo 	plástico 	descartável,' resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, 	Capacidade 	de 	200m1, 	com 	massa  , 
mínima de 2,20g, por unidade, material transparente 
itento de materiais estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 
furos, deformações, bordas 'afiadas e rebarbas e em 
Conformidade com a normalABNT-NBR 14865/2002. 
Na • embalagem devem ser identificadas a capacidade   
total e a quantidade de copos, ostentando o Símbolo 
de! Identificação, da Conformidade e o numero do 
t'egstro do INMETRO. Em relação à marcação e • 
identificação, os copos devem trazer gravadas em 

CX 
2500un 

, .., 

100 

-i. 

. 
't ' 

. 

. . 

. 

. 

. 

.. 

. . 
- , 

..... 	.- 
. 

• 	. 

„. 	. 	. 
.. 

.., 	.. 
.. 
-. 

I 

Amei 4 Á 
Josir Pereira Santo. 

MEMDRQ DA CQN,1L. 
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' 

	

1 	! 	• 
. 

! 

i 	; 

	

. 	• 

relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do, 	copo 	e 	símbolo 	de  

identificação do material para reciclagem, conforme 
NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote 
inviolável, com 	100 unidades, contendo dados de  
identificação do produto, marca e informações sobre o 
fabricante. 

• 

.. 

. 

. 

, 

. 

• 

! 

: 

, 
1• ,  

, . 

11, 

i 	• 
:1 

I 	• 

. 	, 

. 

' 	I 

' 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de • 
polipropileno, 	capacidade 	,de 	50m1, 	com 	massa , 
Mínima 	de 	0,75g, 	por 	unidade, 	com 	resina 
termoplástica 	que 	suporte 	100°C, 	destinada 	ao i 	• 
consumo 	de 	bebidas 	quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, não tóxico, de cor branca, isento de 
nialeriais 	estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformações,; bordas 	afiadas 	e 	rebarbas 	e 	em 
Conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 
Em relação à marcação e' identificação, os copos 
devem trazer gravados em relevo, com caracteres 
N'iiêíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
Marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
dopo e .símbolo de identificação do material para 
reciclagem, conforme• NBR lou lnmetro. Embalagem 
em manga/pacote inviolável¡ contendo 100 unidades 
ostentando 	o 	Símbolo 	i de 	Identificação 	da 

. Conformidade e o numero do registro do INMETRO 
Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome 
fantasia caso exista, e CNP..1, endereço completo do 
fabricante/importador, 	descrição 	do 	produto, 
Capacidade total e quantidade. 

' 

2500un 
CX  

. 

40  

. 

• 

.. 

. 
. 

.. 	• 

. 

. 

.- 

. 

.... 

... 	. 

. 

, 
._ 

• 

- 

. 
- 

• 

• 
.' 

12 

• 
, 

i 	. 

Pano 	de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 	branca 
Confeccionado em tecido dê algodão grosso de alta 
dramatura, que' enxugue cbm facilidade. Tamanho 
aproximado: 	70cm 	x 	46d,n 	composto 	de 	100% 
algodão. 	• UND 

• 
80 

,. -':' • 

, 

, 
. 

. 

. 

i 
1, 

' 1 . 

1 

1 
 

Agua 	mineral, 	sem 	gás, 	de 	fonte 	natural, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A 
água 	mineral 	deverá 	ser 'entregue 	em 	garrafões 
retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas 
transparentes com capacidade de 20 (vinte) litros, 
fornecido 	por •substituição i 	pela 	contratada 	com 
validade para consumo de,1 no mínimo, 60 dias da 
data 	da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade 
intacta, reconhecida pelo Departamento Nacional de  
Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
Classificação da água aprovada pelo DNPM, através 
cio:Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. UND 800 

. 

_ 	• 

• • 

- 
. 

.... 	• 
. 

. 	, 

. 

,. 

. 

: 

: 
,14 

, 

, 

Adoçante .dietético, 	líquido,i tipo 	artificial, 	contendo 
sacarina e ciclámato, acondicionado em recipiente 
contendo 200 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em: que o produto esta acondicionado: 
norrie/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, UND 

• 
10 . 

. 
- 

. 

. 

.. . 

_ 

À 

-3.  

Eide: Ceiesti o d 	o 
P wro 

dIN a 	Pi  Josa‘e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEI 



tr£ 

Jo Elde: Cdest no 	uln 
P ueíro 

e Pereira Santos 
-MBRO DA CQPE1 

P, 
r: k m,o, 

5/Áljz.„ 
" Os 	cJitt 0.0 ‘74r 	‘ho 7̀6iot . 

Página 38 de 39' 

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

, 
,. 	• ,11 

. 
I ,  

endereço, composição, data de fabricação, prazo/data 
de'. 	validade. 	• Conforme ' a(s) 	Norma(s) 	e/ou ... J. 	 , 
Nesolução(ões) Vigente(s) dá Anvisa/MS. 

, 
, 
.• 

' 

1  

. 

1 
• 

, 

11 
1 	• , 	1 

,11 
, 	• 	' 
. 	. 

. 

5 	;1 

. 	. 
 

Agua mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes 
naturais, envasada em copás com 200m1 e entregue 
QM caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A 
agua devera apresentar-se ; límpida, sem flocos em 
deposito ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60;dias da data da entrega. 
Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico  
resistente, , com tampa lacrada, com rotulo intacto, i 	•, 
sem vazamentos, manchas, Odores, furos, fissuras ou 
ámassos. 	Rotulagem: 	Rótulo 	com 	carimbo 	de 
aprovação 	ou 	numero 	do 	processo 	do 	DNPM, . oontendo, no mínimo, nome! da fonte, e da empresa . 	, 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 
lOte, 	composição 	química, 	características 	físico 	— . 	: 	. 
(itálicas, nome do laboratório, número e data da 
análise da água, volume, data de envasamento e 
)alidade. 	Conforme as 	Normas 	e/ou 	Resoluções 
Vigentes da Anvisa/MS. 

CX 
48un 

. 

. . 

260 

. 

ft 

.-. 

. 

. 

- 

. 
- 

..• - 

_ 

• 

, 

' 

, 

6 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água,  , 
feitas de vidro resistente à 1 lava louças. Dimensões

•  aproximadas: • Altura: 	195 mm/ Diâmetro: 	95 mm. 
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá 
Ser acondicionado em caixa com proteção contra 
impactos. . 	 , CX 6un 12 

• 
. 

- 

. 	i1 

17 	11 

Jarra, em plástico resistente; alto impacto, com alça e 
t'ampa com capacidade de; 02 litros. As seguintes á 
informações deverão ser impressas. e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: 	nome ou 
CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 30 

, 

. 

_ .. 
. 

, 
, 
• 
, 
, 
, 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de 01 	litro. AS seguintes informações 
deverão ser impressas e .coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s).da ABNT vigente(s). UND 

, 	. 

10 
• 

.. . 

. 	.. " 

, 	, 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, , 
dimensões 34 x 49 cm, corri variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 
Marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 

- 
_ .• ,. _ . 

. 	., 
. 	' 

20 	, i 

Esborredor de copos em aço inox com capacidade 
Oara 9 copos. O produto deverá ser entregue montado 
é deverá atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 

.. 
7 

. 
, 	. 

• -:. 

1 	t 	i 
. 	' 	• • 

sem 

Agua mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 
e "entregue 	em 	packs 	de 	12 	unidades 	cada. 
A, p'resentação: A água devera apresentar-se límpida, 

flocos em deposito ou :corpos estranhos e com 
Vaiidade para consumo de, 1 no mínimo, 60 dias da ,  
data  da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no, mínimo, 

PC 
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' 	. , 1 	, , 	• 
nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, 
Município, 	Estado, 	numero 	do 	lote, 	composição ... 

, • 
: química, características físióo - químicas, nome do 

laboratório; 	número 	e 	data 	da 	análise 	da 	água, 
, Volume, data de envasamento e validade. Conforme 

as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 
) 	 TOTAL , 

I 1 II Wji ; /,alor"I Glóbal de R$ 	( 	)  
é-orid.'i'Oá de 'pagamento: Conforme Edital. 
'Condições cie fornecimento: Conforme Edital. . 	, , 	: 

	

:4•.1:: 	1 	, i I i 	'. i, 
.1:ti ,21;U' 	• ' 	f ii• •1.,  -=', -Nota '1: pà.h.iateriais serão' entregues, óarceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo :r.. ..1 de 48 horas, após solicitaçao da Adminidtração; . 	• 	, 	,, 	.,.• ! 	. •.y', :' 	1 	;1 II r . I, 	 i 
4 ; . Nota 21:' "M áeguintes informações dever'ão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens, em que: ; n..,: 

;1:os produtó estiverem acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço,. .,. 
:. peso, compOsição, data de fabricação i ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros noe.  órgãós 
,3;;•competentes variando em cada caso; : 

:!: 
,1•,;:.i! igS; ;Nota i.3: Na data da  o entregai prazo de Validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na . 

i !rtif 1NU'iva
. 
metade i.tOmando-se cOmo referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto 'para os .„, ! • V 	1: P 	i 	 I 

, 	. •• 

Nota 4: Os produtos entregues deverão, ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na 
.1.,;;Iualidede:  ou fio desempenho do (s) proputo (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro 
do prázá 'dei  validade, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que 
dever j 
, 	, 
 á efétuár á (s) substituição (ões) necessária (s). , 	, 
I.; 

. I 	.; 

: 

113,15 á 21, que possuem outro preá:, de validade; 

• 

7---iciG; Aperse  mo de Paul ---1̂  
Jose Pereira Santos 

MEMBRO DA COPE]. 
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PARECER JURÍDICO N2  018/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020 
DA: PROCURADORIA JURÍDICA 

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2: 004/ 2020. 

EMENTA: Análise e manifestação jurídica acerca 

do Procedimento Licitatório Pregão Presencial 
n2  004/2020. Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de materiais de 

copa/cozinha para suprir as necessidades da 

Câmara Municipal de Simões Filho. Obediência 
aos parâmetros da Lei Federal n2  10.520/02. Lei 
Federal 8.666/93. Lei Federal 123/2006 e 
Decreto Municipal n2  1.078/07. Legalidade da 
contratação. 

RELATÓRIO 

Vieram os autos a esta Procuradoria jurídica para exame e manifestação acerca da 
possibilidade de realização do Pregão Presencial n° 004/2020, contratação de empresa 
para a realização do fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

Bem como demonstrado no presente expediente, a contratação dos serviços se faz 

necessária em razão da indispensabilidade de reposição dos materias do objeto contratual, 

a r nicipa te me 
Robenilson de Assis Ural° 

Procurador Adjunto (OAB 33.831) 
Ato Administrativo n°245/2019 
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possibilitando a continuidade de execução dos serviços essenciais de copa e cozinha para 

suprir as necessidades nos diversos setores e Gabinetes desta Casa Legislativa. 

Nesse passo, consta nos autos: Levantamento Preliminar de Preços de Mercado, no qual 

conseguiu cotar um valor médio dos itens a serem licitada, manifestação da Coordenação 

Contábil Financeira, informando a existência de Dotação Orçamentária, conforme despacho 

exarado pela Técnica em Contabilidade, Coordenador Contábil e Diretor Financeiro e 

despacho da Comissão Permanente de Licitação para análise e manifestação jurídica acerca 

do Edital e seus devidos anexos. 

ANÁLISE JURÍDICA 

É importante afirmar que a Constituição da República de 1988, em seu no art. 37, XXI, 

tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos — que tenham como 

Pgrtç. o  PPsiçr Nblim — relativos a OMS,. SerYiÇOS, Ç.P.R1Pr4S C gli.e.ngçOçA,. rçggivgdp5. os 
casos especificados na legislação. 

Toda licitação deve ser pautada em princípios e regras previstos no texto constitucional. O 

art. 22 da Lei 8666/93 descreve as principais modalidades de licitação originalmente 

existentes, dando a cada uma delas particularidades bem definidas. 

Q prwpte parç.ç.ç.r 13.g5.ç.g traçar  ppnt.p5. lçggN A rCANItP. ÇIA mp 1jdaçl Prçgãp Prç5.çnç.igl, 
destinada à Contratação de empresa para reposição dos materias do objeto contratual, 

possibilitando a continuidade de execução dos serviços essenciais de forneciemnto de 

materiais de copa e cozinha para esta Casa Legislativa. 

4T-7"- 	IP irt 	• ip • , 
lunicipal de Simões Filho 

Robenilson de Assis Lordélo 
Procurador Adjunto (OAB 33.531) 

Ato Administrativo tf 249200 

Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 
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DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Os dispositivos legais seguintes estabelecem a modalidade do Pregão Presencial, quais seja 

Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, 

além dos dispostos na Lei Federal n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo Decreto 
Municipal n° 1.078 de 08 de janeiro de 2007. 

A ilustre jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro explica que o Edital é o ato pelo qual a 

Administração divulga publicamente a abertura do procedimento licitatório, fixa os 

requisitos para a participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida 

todos os interessados para que apresentem suas propostas. 

A respeito da abertura do procedimento, dispõe o Art. 38 da Lei 8.666/93: 

"Art 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente." 

Na fase interna do certame foram cumpridos todos os requisitos legais, cuja presença se faz 

indispensável à autorização de realização do procedimento licitatório, que deverá ser dada 
pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Verifica-se, portanto, que a solicitação dos serviços, contendo suas especificações, o valor 

orçado para a prestação e as informações relativas à dotação orçamentária, estiveram em 
conformidade com a legislação. 

r-Tder. C., lestin de:Paul 
Pre 	t4  

Josf e Pereira cii - 
MEMBRO DA COPEL 
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Convém destacar que o Edital se trata de verdadeira lei da licitação e do contrato, devendo, 

pois, ser rigorosamente cumprido e adequado às disposições legais, sob pena de nulidade 
de todo processo. 

Nesse sentido, deve-se analisar a minuta apresentada à luz da Lei das Licitações, conforme o 
teor do Art. 40, in verbis: 

"Art 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o 

nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de 

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 

local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como 

para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o 
seguinte: 

1- objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos 

instrumentos, como previsto no art 64 desta Lei, para execução do contrato e 
para entrega do objeto da licitação; 

III - sanções para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de 
licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; 

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 
27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas; 

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à 

distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 

relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações 
necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
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X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, 

permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 

mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de 
referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 19  e 2° do art. 48; 
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de 

produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data 

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa 
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 
XII - (Vetado). ' 

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de 

obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV- condições de pagamento, prevendo: 

prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data 
final do período de adimplemento de cada parcela; 

cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros; 

critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data 

final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento; 

compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e 
descontos, por eventuais antecipações de pagamentos; 

exigência de seguros, quando foro caso; 

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei; 
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação; 

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação." 

No caso dos autos, examinado a minuta e demais documentos anexados, consideram-
se atendidos os incisos e alíneas suprameNionados, passo à conclusão. 

, ,
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DA CONCLUSÃO 

Pelo que restou comprovado pela análise detida do presente processo, verifica-se que o 

mesmo está revestido de todos os requisitos exigidos pela na Lei Federal n.° 8.666/93, Lei 
Federal n°. 10.520/2002 Lei Federal n° 123/2006 e Decreto Municipal n° 1078/2007 e 
legislação correlata. Desta forma, tenho que o processo encontra-se respaldado nos 
dispositivos de Leis acima apontados, razão pela qual OPINO FAVORAVELMENTE ao 
prosseguimento do PREGÃO PRESENCIAL N2  004/2020, devendo a mesma ser autorizada 
pela autoridade competente, se assim entender conveniente à Câmara Municipal de Simões 
Filho - BA. 

É o Parecer 

S.M.J. 

Simões Filho, 05 de fevereiro de 2020. 

ROBENILSON DE ASSIS LORDÊ1.0 
PROCURADOR-ADJUNTO JURÍDICO 

OAB/BA 33.831 
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Simões Filho, 06 de fevereiro de 2020. 

processo Administrativo: nO 012/2020 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
DeStino: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho 
Assunto: Encaminhamento do pedido de autorização referente ao Pregão Presencial no 
004/2019. 

Senhor Presidente: 

Encaminhamos a Vossa Excelência o PROCESSO ADMINISTRATIVO no 012/2020, 
devendo ser analisado e autOrizado, para que possamos dar prosseguimento ao processo 
liCitátóriio, se assim entender conveniente. 

Atenciqsamente, 

stino de Paula 
o 

41 	111 
Joá ne Pereira ráint,  

MEMBRO DA copgL 

CÂNARAMUNLDE SIMÓES FILHO 
Gabriel 5-Barbosa Araújo 

Apoio 
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Orlando Carvalho d Souza 

Presidente da Câmara 
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Jbsa ,Pereira SaMos 
MEMBRO ØA CoP 

Simões Filho/Ba, 06 de fevereiro de 2020. 

ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

: Processo Administrativo: no 012/2020. 
Origem: Gabinete da Presidência 
Destino: Pregoeiro Oficial — Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara 

' Municipal de Simões Filho. 

AUTORIZAÇÃO 

Prezado Senhor Elder. 

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao Processo Administrativo, 
sob o no 012/2020, 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. 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

CÂMARAMUNII.DE SIMÕES FILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 

Apoio 



Eiciw Ce,lest 
eiro • 

Eld0r Cet no de Paula 

. .DIARH) P.,-; OFICIAL ; 	GUIAM 11FIVICIPMM3 NINUS num Sexta-feira, 31 de Janeiro de 2020 1  Edição N° 1142 Caderno 1 8 

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE' DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIA N° 025/2020 

NOMEIA PREGOEIROS E MEMBROS DA 
EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA 
BANIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar os servidores abaixo como Pregoeiros e Membros da Equipe de 
Apoio, de acordo com a • Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 
Federal n° 8.666/1993 .e. suas *alterações, para processar e julgar as licitações na 
modalidade Pregão Preséncial no âmbito do Poder Legislativo: 

PREGOEIROS 

Elder Celestino de Paula, matricula n° 980.1792 

Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n° 198.197 

EQUIPE DE APOIO 

Gabriel Silva Barbosa Araújo, matricula n° 198.197 

Josane Pereira Santos, matricula n° 190.189 

lana Feitosa de Sousa Bispo, matricula n°201.200 

Emanuel'Ferreira Miranda, matricula n° 1422 

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 
a 07 de janeiro de 2020 e tem validade até 31 de dezembro de 2020. 

Art. 3° Esta Portaria revoga a Portaria n° 002/2020. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Simões Filho/Bahia, em 
janeiro de 2020. 

IDESIMÕESFILHO 
Barbosa Araújo 
Apoio 

Praça da Bíblia, s/n, Centro, SimBes Filho Bahia. CEP.: 43.700-00 
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Ana PaiijÁjade 
Diretora da Abacom 

CAMARA MUNICIPAL 
Gabriel s. fiar 

AP° 

HÕESFILII0 • Salvador/BA, 27 de setembro de 2019 
Araújo cnní 	e .5.1n145f,sFio. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
Em  O  O 

uelf0 

11110.4, 11)4/1  
osfne Pereira Santos 
MEMBRO DA COP 

c-) • 

Certificado 
f
i 

O Centro de Capacitação — ABACOM certifica 
ÇABRIEL SILVA BARBOSA ARAUJO, pela 

participação no curso de Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizado nos dias 26 e 27 de 
Setembro de 2019, com carga horária de 16 horas. 

Orlando Go s da Silva 
Instrutor 
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ESTADO DA BAHIA A, 
CÂMARA1MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	) ‘ 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 	PUBLICADO NO MURAL DA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS CÂMARA MUNICI A DE 

SIMOES FILHO E 	:.)...r.. 

Edson de'Almeida 
Diretor de Adm. Ge 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, no uso de suas 
atribuições, 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 004/2020, do tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL, que tem como objetivo, o fornecimento de materiais de 
consumo copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal 
de Simões Filho, com data da reunião marcada para o dia 20/02/2020 às 
09h3Omin. Os interessados poderão adquirir o Edital acessando o link: 
http://ba.portaldatran iSparencia.com.bricamara/simoesfilho/,  na opção 
"Editais" ou, gratuitamente na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima, de segunda-feira a sexta-feira das 
98h:00min às 12h:00min. Todos os atos da Administração serão 
publicados no link já informado. 

Simões Filho, 06 de fevereiro de 2020. 

Praça da Bíblia, sin — Centro —CEP. 43.700-00 — Simóes Filho — Bahia 
Telefone: (71) 2108-7200 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

http://ba.portaldptransparencia.combricamara/simoesfilho/  

AVISO DE DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES 

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Simões Filho, no uso de suas atribuições, avisa que fará realizar 
na sua Sala de Reuniões, situada à Praça da Bíblia, s/n — Centro - Simões Filho/BA, as licitações na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL no 003/2020, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é o 
fornecimento de recargas para cartuchos e toners, com data da reunião marcada para o dia 19/02/2020 às 
09h3Omin e o PREGÃO PRESENCIAL no 004/2020, do tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é o 
fornecimento de materiais de consumo copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho, com dàta da reunião marcada para o dia 20/02/2020 às 09h3Onnin. Os interessados poderão 
adquirir o Edital acessando o link: htto://ba.Dortaldatransoarencia.com.bricamara/simoesfilho/  na opção 
"Editais"  ou, gratuitamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, de segunda-
feira a sexta-feira das 08h:00min às12h:00min. Todos os atos da Administração serão publicados no link já 
informado. Simões Filho, 06/02/2020. Eider Celestino de Paula — Pregoeiro. Tel: (071) 2108 7236/7200. 

UNICIPAIDESIMÕESF11.110  
Gabriel S.BarPosa Araújo 
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DENÚNCIA Os candidatos 
que tentam uma vaga nas 
universidades públicas pelo 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) usaram as redes so-
ciais para reclamar do que 
consideram ser um novo er-
ro no sistema. Os estudantes 
alegam que o site não consi-
derou a inscrição na lista de 
espera no caso dos que esco-
lheram apenas uma opção de 
curso. As informações são 
do sito Gl. 

De acordo cum o Gl. ()Mi-
nistério da Educaçao (MEC) 
não deu retorno sobre as re-
clamações dos candidatos 
quanto à lista de espera. 

A pasta já foi questionada 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF) sobre o fato dos 
cursos terem apresentado 
menos vagas destinadas a 
candidatos com deficiência 
na abertura das inscrições 
do Siso deste semestre. 

Além disso, o resultado do 
Sisu chegou a ser suspenso 
por erros cometidos na di-
vulgação das notas do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enern) e só fui liberado 
após o Supremo Tribunal de 
Justiça (STF) atender recur-
so do ministério. 

Os estudantes que denun-
ciam o erro na lista de espera 

do Siso usara as redes sociais 
para chamar a atenção do 
MEC. No Twitter, a hastag 
sterronalistadeespera chegou 
a ficar entre os assuntos 
mais comentados. No mi-
cróbug, o perfil @joaope-
drodlasc escreveu: "Eu me 

1,7 
Milhão de candidatos 

se inscreveram no 
Sisu para o primeiro 

semestre de 2020 

1 C111.01,4 

FAMÍLIAS DAS VITIMAS Reu- 
" 	nidds ontem no Ministério 

Publiào.de  São Paulo, fami- 
. liares de duas Vítimas do 

"- • baile funk em Parai-sopas 
reforçaram o pedido para 
que o governo paulista revise 
e;dê transparência ao proto-
colo de atuação da Polícia 
Militar de São Paulo, o cha-
mado Protocolo Operacional 
Padrão (POP). Para eles, 
houve falhas na atuação da 
PM no baile de 12  de dezem-
bro do ano passado e que re- 
stiltou em nove mortes por 
Aisoteamento, Danylo Amll-
car, irrríão de Denys Henri-
que; unia das vítimas, acre-
dita que os protocolos foram 
quebrarlbd:, `!Se aquele foi 
uni Protuedlukla polícia, en-
tão estamos em um estado 
de rrbárie. Queremos que 
ess s protocOlLosve, nham a 
público ,e que haja um deba-
télein Mie todos possam par-
ticipar para melhorá-lo". 
	L. , 

ESTRANGEIRO 
ASSASSINADO EM 
PRAIA DE PARATY 

i 
, 	RIO DE JANEIRO O lituano 

Adm.! Zindul, de 37 anos, foi 
assassinado na madrugada 
de ontent na Praia do Sono, a 

.3q quilõmetros do centro de 
Paraty; no litoral do Rio de 
Janeiro Sua Mulher, que é 
brasileira, más não teve o 
nome divulgado pela polícia, 
foi estuprada pelo criminoso 
dentro da casa onde ela e o 
marido estavam. Segundo a 
Polícia Militar, a mulher foi 
seeorritla e levada ao Hospi-
tal de Paraty:. A área foi iso-
lada e-uma perícia realizaria 
pela Policia Civil. De acordo 

,• com a investigação, um sus-
peito do ter cometido os cri-
mes foi preso por policiais 
militares e encaminhado à 
Delegacia de Paraty (167,  
DP), que investiga ocaso. A 

.Paia do Sono apareceu na 
áriMia,.ein 2002, quando 
dhcd pessoã5, entre elas um 
Olsta argentino, contraí-
rabi malária. 

SP: PÁRAISOPOUS 
QUER REVISÃO DE 
PROTOCOLO DA PM 

Lista de espera do Sisu com suspeita de ed0335 

Filha de familia 
morta confessa 
ter participado 
de roubo em SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO-BA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. 0010020 

Municiai° Ericei Cardo.° • DA torne público que mirará Tomada de Preço. n. I0020, Menor 
Praça 0108,1, Ragima de Empreitada por Praça Global. obiadvondo contratar marna para pra.. 
laçou de serviço, nu conatruçae de urna maça pública ne cornunidade do Peruntirim de. Crioulas, 
cana rural diria numicipio. S.ta° dia 27/02/2020 0, 08h00mIn. na  Prefeitura, na Praça Matriz, 
86. Centro, negra cidade. Edital: Setor de Uritaçâo no endereço supra. 111(OMINM: endereço 
amora ou tel. 77.38772105. das 08h áa 12h. 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMIL DE PREÇO N. 00112020 
Municiai° Criai Cardoso • BA [orna público que realizará Tornada de Preços o° 2/2029, Manar 
Preço Vagir, Regram de Empreitado por Praça Global, °Magoando contrate, mama por. pra.-
laça° da garriças na continuam da quadra palram...avo na comunldad• de Bonfim, zona miai 
date municiplo. Sambo dia 26/02/2020 0. 080r0Orian, na Prefeitura, no Praça Matriz, Be. Centro, 
fusta cidade Editai: Setor do licllaçâo no endereço tuim. Intarnaçam endereço supra ou tal. 
7746772100, dos 1311h d. 12h. Edna Crodoeo • BA. 06/02/2020 - Rosado Batista Pereiro • Cl'). 

PRESEINRA MUNICIPAL DE VERÁ CRUZ (EA) 
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL te OU/2020j • A CaniuM de Rapo da arriam Moera de 
Velo Crer/ NU, il•Nd.merrie arrimai paia Podam er 0102019, Orna ralho par anhoOnordo dos Firmado a 

ra mediada* Prega° Preamar n.0165020. Objeto Raç8tod.Se,,ettSe811od1nCae 
magoar para mudo do Ma data cern rafo do oda perde do nmeciplo, atrais da Sanara Municipal do 
ininiednitor eHabda510 da rede de regam da URSO, corro parle dos urdos de Ornam e mimaria das em 
do Corado Hadtacionail Latia, do mordei° O. Vero Cr" Sara, 0. Abertura 2007/2010 is IMA Local da 
Sudo Carimbo Num* da Uotaçao - Fito SM Bento. 123, Centro, Vero Ent" Locai du roda 00 60W 
COM*, PSIMACI110 (14 LIMO). das 65830001 la 141DOrnO. ou Meia do 	de transparente 
hapIproveracrotrampronmollostrg.iricemeart kitactiormaaautEgginaLcer. 
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO PRESENCIAL IP 0162020)-A Canado 61 Prega:, tia %kgm IMMO da 
Var. Cruz/ &Na, deitar.* colorir& pra Parda 10 0150219. Soa Miro par extridnareo Oca inlermarn e 
Mofo na modakire Nabo Priaandel remoam Nau Regidos de Miau amém; MiimMi o, ',adiem 
drenes per. unalnslo de pagados, comemenlos, perde coroa piar e doc. com  imagem nas barda:Ir do Erra 
do Ne, Cm, NULOa no muniolpio do Ver CruPBA SHOO de Abadará 19/02=0,1, 13:3011. Loca da Sossio 
Cambão ~anule de Liciaolo •• Rio Slo eento. 123, Cedro, Ver Can/BA. Locai de ainda da MUi Oaminlo 
Permanenie de liolaMo dos. 0131130M es 1103008, ou Mala do ele de Irensparrida 
Alerfirronorbeirçasneadairorg. inkraup7ca ecitaaremur~corn 
AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL N. 0102000)-A Combro d. Prega° da Ralear. 08,10,01 40 Veto 
Crar/ Balm,deddenmh aradura mia Porra N'01512019.1orna Rébkce mr. conliedmado Oca arramam e kilaçáo 
na modalidade Reale Prendai 017/7020. Caro: Coniniglo de anona Mrordetqa iniraMe de 
*mire compor) para paria 010,1 Ult=41 em diverso borrei. do p9Ap8de Ova Coo 0,1550 0, Medem 
2002/2020. Oen Mor gemer COM*, PtfrIIMOM, do LkAnlio -Ru. 08 Sob, 123. Contra, Ver. Cm/BA 
Lar do ORM do MIM ComirM Permear de Licilmao. das OBUS, Os 14630mi8, ou armes do Me da 
Namperanda NOI/pmveracruabilinprenuolataiOrg. Intorno*, IrtaroPuracsiGromaimm 

Andra EINtanla de Obeba - Progoeira. 

inscreW normalmente na 
lista de espera no SLsu, con-
firmei diversas vezes.., mas 
infelizmente não tirei print. 
Hoje acordei e quando fui 
olhar minha Inscrição estava 
como se não tivesse me ins-
crito na lista de espera!!!". 

Terminou na terça-feira, 
4, o prazo para que os estu-
dantes que não foram classi-
ficados na primeira chamada 
manifestassem interesse em 
entrar na lista de espera. O 
candidato que pretendia se 
Inscrever na lista de espera 
precisava acessar o site do 
Siso, mas segundo as denú-
nias, as inscrições sumiram. 

são do casal, a policia tenta identificar e 
prender o Sexto suspeito de participar das 
mortes. Ele seria um homem que teria resga-
tado o grupo de carro na estrada de terra on-
de o veículo da família foi encontrado. 

Primo de Canoa, Jullaito de Oliveira Ra-
mos Júnior disse à polícia em depoimento 
que ela foi a "mentora intelectual" do crime. 
Foi ela quem deu ordem para as mortes e de-
terminou quem seria executado primeiro. A' • 
polícia, porém, investiga se Ana Flávia foi a 
mandante da morte dos pais e irmão. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES. 

O Pregoeiro Miai d. Carme Municipal de Sanem Fero, no um& sua, 	erra que 
fará malhar na nua Salm d. Reunidas. alteada á Praça da 810111. arn - Galro • Simões Filho/ 
BA, na liciiapSea na modalidade PREGÃO PRESENCIAL ne 003/2020. do gpo: MENOR PREÇO 
GLOBAL, cuja oMeto é o karracknanto de recarga. para ~acha • tonara, cora dela da reunilia 
mercado pare o dl. 10)02/2020*. 091130rtan • o PREGÃO PRESENCIAL no 90412020, do 1100: 
MENOR PREÇO GLOBAL, eido objeto Ao fornecimento de material. da COMUTO cope/cornha 
pana suprir as namemidada. da Camara Munloipal de garrem FIM, com data da ramilho mamada 
parou dl, 2010212020*. 001r30rnin. Oa karimados podara') redrai& O Editai a:armando O Nnic 
ducistalsormuldrac~olatromx66 	 na 0600 'Edital* otO WeisilmanM 
na sal. A. Conluio PIIMIÉOGnte de Molltagio, no aredereço acima, de mund.-feira • sada-
Irra de. 0111/1:00rnin 8. 121e0Onan. Todo. ua elo. de Adminirração arta MaNIMicloe no link M 
Informado. filmem Filho, 06/02/2020. 

Ode' Calastino de Paula - Progoalro. Tal: (071(2108703817220. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE 
ESTADO DA BANIA 

AVISO DE LICITAÇÃO (CHAMADA PUBLICA PP 001(2020) 

O Municido de Laje, representado neste ato peia Combata Permanente de Ucitações, 
)utItulde pela Podaria n. 0144 de 0502/2019, ocralderando o &tossia no artigo 14 da LM n' 
11.947/2009, na Resolução COIFNDE o 26/2013 donde pela Radição/CD/FNDFJMEC 
4, de 3 de abril de 2015, toma público que realizará e Chamada Públoa R 001/2020, para 
aquisição de çéneros alimentícios diretamente da Aolctilure FarnIlir e do Eminendedor 
Familiar Rural 4054.0405 85 preparo das refeições oferecidas 105 0117055 matriculados na 
Rodado Ensino de Municipio de Late no panado 'eido de 2020,000 atendimento ao Programa 
Nacional de Alimenta*,  Escolar - PNAE. 
Os Interessados (Grupos Formais, Infomuls cu Famecédoret Individuais) deVeriloaprosenter 
a documentação para habilitação e Projeto de Venda no penedo de 1022/2020 a 03)03/2020, 
às 091100mln, na sede da Prefeitura Municipal de Laje - Praça ReIrnundoJcal de Almeida, re 
01 - Centro, Laje, adia, CEP 45Á90.030, 
A Surdo PObIce para apresentadlo da nstaçãc dos proponentea dos projetes de venda sani 
reallzada no dia 03)03/2020.4. 094100min (horár)o local), na Prefeitura Munldpal de LM* - 
Preço Raimundo J011 de Almeida, 5201 - Centro, Laje, Balda, CO? 45.450-000. 

Lutes da Pabtio Arouca Machado • Presidenta da CPI.. 

DEPOIMENTO Ana Flávia Gonçalves e Canoa 
Ramos admitiram, em novo depoimento à 
polícia, ter participado do roubo à casa da 
família de Ana Flávia, no ABC Paulista. Fla-
viana e Rumuyuki Gonçalves eu filho ado-
lescente deles, Juan Victor, furam torturados 
e mortos em 28 de janeiro. Elas negam en-
volvimento nas mortes. 

Anteontem, elas chegaram ao Dele do mu-
nicípio do ABC às 10h e saíram às 21h40. 
Desde o início das investigações vinham ne-
gando participação no crime. Após a confis- 

CORRA PRA 
LIQUIDA SALVADOR. 
É 95 urÉ SÁBADO. 
APROVEITE. 
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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 004/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha, para suprir as 
necessidades da Câmara' Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do 
Termo de Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

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 Municipal de Simões Filho e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhbria 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/camara/simoesfilho/.  

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:   	 de 	 de 2020. 

Nome do Contato por extenso 	  

R. G. No.: 	  

Assinatura: 	  

Página 1 de 39 

ChARAHUNIC 	DE SIMÕES FILHO 
Gabriel S. Barbosa Araújo 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

D 	.N.; OFICIAL 
CÂMARA 211,111CIPAt De 51110E8 RUMO 

Ii 

 

, 
ÇÀMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

EDITAL — PROCESSO LICITATÓRIO No 006/2020 

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 004/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012/2020. , 

; 	OBJETO A CONTRATAR: 

Fornecimento de Materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações constantes no 
Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 	 1 

SESSA0 PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

Data 	inicial 	para 	o 
recebimento 	das 	propostas 
20/02/2020. 	, 

Horário 	inicial 	para 	o 	recebimento 	das 
propostas: 09h3Omi n (horário local) 

Pregoeiro: Elder Celestino de Paula (Portaria no 002/2020) 

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. porta ldatra nspa rencia.com  . bricama ra/si moesfi I ho/ 
E-mail: licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br  

ti 

JoOire Pereira Santo::: 
MEMBRO DA COnL 

Página 2 de 39 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020. 

A Câmara Municipal de Simões Filho por Intermédio do Pregoeiro Oficial, Elder Celestino de Paula, designado 
através da Portaria no 025/2020, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e 
local indicados fará realizar licitação vinculada ao Processo Administrativo no 012/2020, na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo, MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa para o 
fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme informações constantes 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. 

DO OBJETO 

	

1.1 	A presente licitação tem por objeto o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões, conforme informações constantes neste Edital e 
seus anexos. 

DA SESSÃO DE ABERTURA 

DATA DA SESSÃO: 20/02/2020 
INÍCIO DA SESSÃO: 09h3Omin (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 preârribulo 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. 

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 participação em licitação ou impedidos de contratar com a Câmara Municipal de 
Simões Filho ou que tenham sido declarados inidõneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
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3.4 	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. 	• 

3.5 	Os documentos necessários à 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 c-ópias.  riáo 
autenticadas desde que acompanhados dos originais. 

3.6 	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. 

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

3.8 Os pedido de esclarecimentos devem ser feitos por e-mail 
(licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br), enquanto as IMPUGNAÇÕES e RECURSOS 
deverão ser protocolados pessoalmente junto ao setor de protocolo da Câmara, no 
horário de fUncionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 
08h:00min às 12h:00min e 13h:00min às 17h:00min, e sexta-feira; das 08h:00min às 
13h:00min), não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax 
ou por meio eletrônico. 

3.9 	Não serão conhécidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos 
prazos legais. 

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

3.11 Serão aceitos os envelopes entregues por um preposto, desde que os mesmos sejam 
protocolados (PRESENCIALMENTE) no setor apropriado até o horário designado para a sessão 
de abertura do presente Pregão Presencial. 

3.12 As empresas intêressadas 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 cdmo representante legal, ou credenciado junto ao pregoeiro a pessá física 
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório. 
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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 i 
cópias simples acompanhadas das originais ou cópia autenticada em Cartório; 

b) Em se tratando de mandatário, através de CREDENCIAL, esta será apresentada 
(preferencialmente na forma do ANEXO III, 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; 

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

o 

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 mánifestar é 
de responder pela empresa a qual está vinculado; 

Para dirimir cliWida 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.  

.1 4  

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

	

4.2 	No credenciame'nto, o representante da licitante entregará ao Pregoeiro e equipe de apoio, em 
separado, fora dos envelopes de preço e de habilitação, os seguintes documentos: 

a) 	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 IV. 

	

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 

Página' 5 de 39 



Josanli Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

Eider Ceies no 
Pr 

• 

- 

ii ':.; ::•' ; 
.. 	••'f.i. i " 

, „ 	O 

DIÁRII) E, OFICIAL . 	• . CAMARA NUMMI. tfit RUMA FIL110 
Ouinta-feira. 06 de Fevereiro de 2020 1 Edição N°1.1461 Caderno li 37 

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

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): 

a) 	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 da abertura da licitação e será apresentada FORA dos envelopes no 01 (PROPOSTA 
DE PREÇOS) e no 02 (HABILITAÇÃO), modelo ANEXO VII. 

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

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 entrdgue 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 	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: 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO - PREGA() PRESENCIAL No 004/2020 
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 004/2020 
ENVELOPE No 02 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL f?A LICITANTE: 
CNP) No: 
ENDEREÇO DA LICITANTE: 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 
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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, por melo 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: 

Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/email/contato da empresa; 

Preço unitário e global expresso em moeda nacional, incluindo a marca de cada produto 
ofertado; 

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 de4, conforme as especificações deste Edital, precisar os ' materiais a serem 
fornecidos e conter orçamento detalhado, com a expressa indicação da remuneração global; 

e) 	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, iparafiscais, 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, o Pregoeiro 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 habilitaç'âó ao presente PREGÃO os licitantes deverão apresentar em ordem sequencial e 
encadernados (preferencialmente) os documentos relativos a: 

7.1.1 Habilitação juiídica, 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; 	• • 
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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 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; 

Cópia da cédula .de identidade do representante legal da empresa (sócio administrador), em cópia 
simples juntamente com o respectivo original, ou cópia autenticada em Cartório. 

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 Negativa 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 Econômicá Federal; 

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

Certidão Negativa de Improbidade Administrativa (EM NOME DA EMPRESA), fornecida através 
Cio site: http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consuitarrequerido.php.  

7.1.3 Qualificação eConômico financeira, consistindo nos seguintes documentos: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, com dáta 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$ 7.000,00 (sete mil 
reais) para o válor total estimado deste certame. 

- 
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; 

7.1.4 Qualificação Técnica: 

I. 	Apresentação de 01 (um), ou mais Atestado (s) ou declarações de capacidade técnica,,em nome 
da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da 
proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado. Os 
atestados não Iserão aceitos caso sejam apresentados com assinaturas de funcionários sem 
competência legal para atestarem a execução da atividade; 

	

7.2 	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 V; 

	

7.3 	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. 90, inciso III, da Lei 
8666/93, na forrna do ANEXO VI; 

	

7.4 	Declaração de iCioneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual 
é Municipal, na forma do ANEXO VIII; 

	

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

	

7.6 	Os documentos emitidos através da internet 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: Que não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; ; 

'! '1  
,1 	 8.2./ 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 08 (oito) 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 diPregoeiro 
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 observados 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 assegurada, corno critério de desérnpate, a preferência 
iie 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 convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos; 

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

1 

	

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. 

	

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 eco,nômico financeira: 

• 
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8.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e da 'EPP, será 
assegurado o 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:  correspondera ao momento em que o proponente for dedarado 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 habilitatónas, o 
pregoeiro exanlinará 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. 

8.12 Ao final da etapa de lances ou quando houver apenas uma proposta, 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 motNiadamente a -intenção 
de recorrer, quándo lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das'Irazões do 
recurso, ficando: os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra rrazões 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 doWireito 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 vencedôr. 

	

9.5 	Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar 
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, 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 licitarte declarado vencedor. 

Eide: Ceies -to de Pauln 

Pre 

4r4 pah. 
JOS le Pereira santos 

MEMBRO DA COPEL 



it, ereira Santw dop 
MURRO DA COM, 	Gabt 

Página 12 de 39 

s
1.:1 / 45,att:iiitooSs t?uItAb

a  y
lit.gi 

sb 	o 

.14 23. r 	, 

	

fy._;¡..;• 	; 
r 	 OFICIAL 

CÁNATU )11N1CfPAVOR IREM RUM 43 

?AL O 
• 

4. 	4 
r 

335- 

Ouinta-feira. 06 de Fevereiro de 2020 I Edição N°1..1.461 Caderno II 

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 entrégar 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 inidâneo 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 CONTRATAÇÁO 

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 
consequências 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 dó contrato estará condicionada à comprovação da regularidade e validade da 
documentação apresentada pelo proponente vencedor, na data da assinatura. 

1 
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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. 

	

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 aós 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 das licitantes participantes que ficarem retidos sob a guarda da Comissão ficarão à 
disposição par& retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante 10 (dez) dias 
contados após a finalização do processo, os quais serão destruidos ao fim do prazo acima 
referido. 

	

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. 	 : 	• ,=• ‘.•,i 

• 

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

A 

• 
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• 

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. 

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

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

prgão/Unidade:101.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

licitação. estão 

:•: 

	

13.1 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por preço 
global. 

14. DOS ANEXOS 

	

14.1 	São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
Ánexo III - Modelo de Credenciamento; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo V - Modelo de Declaração do disposto no Inciso XXXIII do art. 7° da CF; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto do art. 90  da lei 8.666/93; 
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Anexo VII - Modelo de Declaração Lei no 123/06; 
Anexo VIII — Mddelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IX - Minuta de contrato. 

' 
Simões Filho, 04 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO: 

1.1. 	Constitui o objeto deste Pregão, o fornecimento de materiais de copa/cozinha para ,s.u.  prir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

DA JUSTIFICATIVA: 

2.1. 	A contratação justifica-se tendo em vista a necessidade do devido suporte material às atividades 	 •= 
desta Casa Legislativa, sendo que a quantidade estimada para consumo foi estipulada levando-se em 	 tn rci 

conta o que foi consumido durante o ano anterior, observando-se o quantitativo será entregue  

o_ 

,t, c 

-- 

conforme utilização e disponibilidade de espaço físico para armazenamento nas instalações da 	 li, . t)  lo '- 
CONTRATANTE.  ... ,t, 

P., 2  
2 

2.2. • As médias de preçbs, previstas para esta contratação foram calculadas com base em orçamentos  
recebidos pela Administração, no período de 30/01/2020 a 03/02/2020, e servem apenas de • 	 _ u indicativos, para efeito de formulação das propostas de preços. 	 ea . 

:•-• > 
o . CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 	 c = ;• 

3.1. 	Caberá à Câmara Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e qualidade dos 	 • 01, 
:- 

produtos, objeto desta licitação; 
 

3.2.. Os 'materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 	 21. máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 	 ., g,  
o- o 

3.3. 	O descarregamento dos materiais ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de  

	

'E 	• 
t- 
"E e o 2 

3.4. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 	 ..- -- 
V mi 
tli C 

troca do fornecimento que não atenda ao especificado; 	 " . E- éa 
3.5. 	A Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizará por prejuízos de' qualquer natureza, 	 • cn <IJ • : e t. 

'6 -5  proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da contratada, 	
-8 g qualquer dano causado pela atuação da contratada, bem como prejuízos causados a terceiros.  .= ▪ a,  
2 5, 3.6. 	As especificações rião mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa fOrnecedora 	 È 3 c ,o dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme estabelece o Código  
E 

- 	
wl  

O9 2  
de Defesa do Consumidor; 

. o-áli 
DA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

4.1. 	Regularidade Fiscaie Trabalhista, consistindo nos seguintes documentos: 

obra necessária; 
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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; 

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

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 004/á020 

Objeto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho. 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.° 	  
estabelecida na 	  no 	, bairro 	 CEP 
	 , cidade de 	 , telefone 	 email 	 atendendo à convocação 
veiculada para o Processo ycitatório Pregão Presencial no 004/2020, vem apresentar sua proposta de preços • 
atendendo as especificações abaixo: 

1 
Declaramos que: • 
I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua 
preparação. 

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

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

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

V - Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. 

VI 	Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento .dos 
materiais objeto desta licitação, 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 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data de Abertura: 20 de fevereiro de 2020 
Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial no 004/2020 

• 
02 • 

Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 	t 

: Valor 
Total 

1 

Café 	torrado 	e 	moído 	de 	primeira 	qualidade, 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 100% de café I, e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústriaide Café); KG 520 21,89 11.381,07 

2 

Açúcar cristalizado cántendo o mínimo de 99,3% de 
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, co? branca. Embalagem de 01 kg; KG 400 2,78 1.112,00 

3 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 
5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 
98,5% de sacarose, • aparência homogênea e estar 
livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 15 

, 
" 

46,13 692,00 

4 

Leite em pó integral.  de primeira qualidade, sem a 
presença 	de 	soro 	e 	amido, 	acondicionado 	em 
embalagem contendo 200 g; KG 520 26,82 13.944,67 

5 

Leite em pá semi-desnatado de primeira qualidade, 
sem a presença de s'oro e amido, acondicionado em 
lata de 400g; 

LATA 
400g 30 15,31 459,20 

6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas  
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 

. 

25 

, 

83,86 2.096,50 • 

7 

Chá 	de 	boldo 	com! aspecto, . cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 25 71,06 

.. ' 
• 

1.776,50 

8 

Chá 	de cidreira 	corh aspecto, 	cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 109 — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 25 69,78 	/ 

. 
' 	— 

1.744,50 

9 

Chá de erva-doce cóm aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 50 72,34 

. 
3.617,00 

10 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, 	capacidade 	de 	200m1, 	com 	massa 
mínima de 2,20g, por unidade, material transparente 
isento de materiais estranhos, bolhas, 	rachaduras, 
furos, .deformações, bordas afiadas e rebarbas e em 

CX 
2500un 100 96,87 _ '9:687,33 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

conformidade com a norma ABNT-NBR 14865/2002. 
Na embalagem devem ser identificadas a capacidade 
total e a quantidade de copos, ostentando o Simbolo 
de Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do INMETRO. Em relação à marcação e 
identificação, os copbs devem trazer gravadas em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do 	copo 	e 	símbolo 	de  
identificação do material para reciclagem, conforme 
NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote 
inviolável, com 	100 unidades, contendo dados de 
identificação do produto, marca e informações sobre o 
fabricante. 

t 
. 

11 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, 	capacidade 	de 	50m1, 	com 	massa 
mínima 	de 	0,75g, 	por 	unidade, 	com 	resina 
termoplástica 	que 	suporte 	100°C, 	destinada 	ao 
consumo 	de 	bebidds 	quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, não tákico, de cor branca, isento de 
materiais 	estranhos; 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformações, 	bordas 	afiadas 	e 	rebarbas 	e 	em 
conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 
Em relação à marcação e identificação, os copos 
devem trazer gravados em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e símbolo de ,identificação do material para 
reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. Embalagem 
em manga/pacote inviolável, contendo 100 unidades 
ostentando 	o 	Símbolo 	de 	Identificação 	da 
Conformidade e o numero do registro do INMETRO. 
Nelas devem estar impressos a Razão Social, nome 
fantasia caso exista, e CNPJ, endereço completo do 
fabricante/importador,! 	descrição 	do 	produto, 
capacidade total e quantidade. 

CX 
2500un 40 

. , 

. 

87,27 

- 
.• 

._ 

. 

• 

3.490,67 

12 

Pano ' de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 	branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de alta 
gramatura, que ennigue com facilidade. Tamanho 
aproximado: 	70cm 	x 46cm 	composto de 	100% 
algodão. UNO 80 6,96 

_ 	.. 
. 

557,07 

13 

Água 	mineral, 	sem 	gás, 	de 	fonte 	natural, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A 
água 	mineral 	deverá 	ser entregue 	em garrafões 
retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas 
transparentes com capacidade de 20 (vinte) litros, 
fornecido 	por 	substituição 	pela 	contratada 	com 
validade para consurho de, no mínimo, 60 dias da 
data 	• da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade 
intacta, reconhecida pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação da água aprovada pelo DNPM, através 
do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. UNO 800 8,20 

. 

• 

• . 
6.560,00 

al4k 
Jos 	e: Oleira Sarit;, 	Ga 

MEMBRO DA CDPEL 
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14 

Adoçante 	dietético, 	liquido, 	tipo 	artificial, 	contendo 
sacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente 
contendo 200 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, 
endereço, composição, data de fabricação, prazo/data 
de 	validade. 	Conforme 	a(s) 	Norma(s) 	e/ou 
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. UND 10 4,73 47,27 - 

15 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes 
naturais, envasada em copos com 200m1 e entregue 
em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A 
água devera apresentar-se límpida, sem flocos em 
deposito ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico 
resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, 
sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou 
amassos. 	Rotulagem: 	Rótulo 	com 	carimbo 	de 
aprovação 	ou 	numero 	do 	processo 	do 	DNPM, 
contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 
lote, 	composição 	qúlmica, 	características 	físico 	- 
químicas, nome do laboratório, número e data da 
análise da água, volume, data de envasamento e 
validade. 	Conforme • as 	Normas 	e/ou 	Resoluções 
vigentes da Anvisa/MS. 

CX 
48un 260 36,03 9.368,67 

16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, 
feitas de vidro resistente à lava louças. Dimensões 
aproximadas: Altura:. 195 mm/ Diâmetro: 	95 mm. 
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá 
ser acondicionado em caixa com proteção contra 

: impactos. CX 6un 12 45,32 543,84 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e 
tampa com capacidade de 02 litros. As seguintes 
informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ do fabricante, Marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 30 31,31 

• 
939,40 

1.069,87 18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de 01 	litro. As seguintes informações 
deverão ser impressas e coladas 	pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do :produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 10 106,99 

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, 
dimensões 34 x 49 t m, com variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 10 produto deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 114,29 800,01 

20 

Escorredor de copos' em aço inox com capacidade 
para 9 copos. O produto deverá ser entregue montado 
e deverá atender a(s)lorma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 124,63 872,43 

21 Água mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 PC 40 20,25 809,87 
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e 	entregue 	em 	packs 	de 	12 	unidades 	cada. 
Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com 
validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data da entrega. Rotulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, 
Município, 	Estado, 	número 	do 	lote, 	composição 
química, características físico — químicas, nome do 
laboratório, 	número 	e 	data 	da 	análise 	da 	água, 
volume, data de envasamento e validade. Conforme 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

12un 

- 

• 

." 

TOTAL 71.569,56 

Valor total estimado de R$ 71.569,56 (setenta e um mil quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital! 

Nota 1: OS materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, 
após solicitação da Administração. I  

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto 
estiverem acondicionados ou onde.couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, drnposiç:ão, 
datada fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso. 

Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido,  ultrapassados ria sua ., 
metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para os itens 13, 15 e ... , 
21, que possuem outro prazo de validade. 

Nota 4: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou 
no desempenho do (s) produto (s) 'recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, 
deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição 
(ões) necessária (s). 

PADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

. REPRESENTANTE LEGAL: 	  
, CPF: 	 FUNÇÃO/CARGO: 	  

TELEFONE: 	 '  E-MAIL CORPORATIVO: 	  
BANCO/AGENCIA/CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 

de 	 de 2020. 

Assinatura Representante Legal 

• 	:• 

: Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

tia 
Jos,a Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEt. 
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ANEXO III — MODELO DE CREDENCIAMENTO 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 004/2020 

CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 

A empresa 	  inscrita no CNP.] sob n.o 	 , estabelecida na 
bairro 	  CEP 

I  cidade de 	  atendendo à convocação veiculada para o 
Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020 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 2020. 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

vi 

	, no 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 004/2020 

Prezados Senhores, 
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A empresa 	 inscrita no CNP) sob n.o 	 , estabelecida na 	  no 	 t o c 
	 , bairro 	 , CEP 	 cidade de 	  atendendo à convocação o 

veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020 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.o 10.520, d6 17 de julho de 2002. 	 : 

8 
2 ã 
d- o.  

._. 
E R 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

• 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

Eicie: Ceies 40 	R.41117,  
Pr' 	isQ 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 004/2020 

• 

Prezados Senhores. 

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 004/2020, 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. 27, 
da Lei no 8.666/93, 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 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

, 

Jos .t e Pereira Santos 
MEU% DA CgPgL 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO — ART. 90  DA LEI No 8.666/93. 

À 

Câmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial no 004/2020. 

Prezados Senhores, 

A empresa 	 inscrita no CNP] sob n.o 	 , estabelecida na 	 no 
	 , bairro 	 CEP 	 cidade de 	 atendendo à convocação 	, 
veiculada para o.Processo Licitatário Pregão Presencial no 004/2020, 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 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

tb 
Gabç 

Utilizar papel timbrado da einpresa 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

:D 1tiO i)VICIAL 
MOA  IIIMIPAIMIt4llat,8511.00 

(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 2020. 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

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

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

e 
à 

6 
É) .. - .0_ ' - . 
, 	..‘i  • 
.> U  mi. C 
.0 e 

,.- 

'',• . 	11i1 	11 	: 1 i 	
A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob n.o 	 , estabelecida na 

no  	bairro 	 , CEP 
no - 

	

li • P91  b 7.1 	1' 	! . 	: 	 ', cidade de 	  , atendendo à convocação veiculada para o ., 
= = 
z 4. 0.1. 

; 	• 

t! il lildl 
II 	! 	, 	• 	, 

Processo Licitatório PregãO Presencial no 004/2020, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a o 	
u •0 

fornecimento dos materiais-objeto deste certame, declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 	 C ra u 

.5 R.) .: 
II:.  !;, ' ',4': 	 1- Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua contratação; 	 0 c = Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública a nível Federal, 	 •47., o  

= à-, Estadual e Municipal; 	 .c:r c  
Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação  

do procedimento licitatório Ou da execução do Contrato. 	 ' oo- cP ' 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
*c R. o_ o.  
--t.. 
E g 

	 , 	de 	 de 2020. 	 45 E .o .2 

	

el.i .c 	; 	. 
£ g.  
E m 
TO "o 
al 0  
'6 'e  

/O -0 
C 00 

7.1-  o 
2 '3. 
9. 3 
5 
ã'W 

À • 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial no 004/2020 

Prezados Senhores: 

Assinatura do Representante Legal 

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa 

%e: eeles ,no de 
P J.9111) 

4d' o) 11i1 
C'0\1+0  Josa e Pereira Saptos 	GabT1 
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ANEXO IX — MINUTA DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS. 

A CAMAFtA 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 fornecimento de materiais de copa/cozinha 
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo no 012/2020, Nota de 
Empenho no 	/2020, referente ao Pregão Presencial no 004/2020, que regerá pelas Leis 
8.666, 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. 	CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL no 004/2020 e seus anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 	 : 	k 	• 

	 CLAUSULA SEGUNDA — DOTAÇAO ORÇAMENTARIA 

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

Órgão/Unidade: 01.01.001 - Câmara Municipal de Simões Filho 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

1!II. 	CLAUSULA TERCEIRA—PREÇO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO 	• 	 kiÁLáSÉU  
3.1. 	O valor global estimado deste contrato é de R$ 	 ). 

§ 1°. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 
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Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. 

	

3.2. 	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 fornecimentos executados: 

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito' Negativo de debiteis _ 
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; 

c) 

	

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

.• 

3.2.1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e fina nceiro@ca ma rasi moesfilho.ba .gov.br. 

3.2.2. A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de edipenho 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). 

3.2.3. Recebida a' documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a 'data de sentrega á 
Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la. 

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

	

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

a) 	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-D1: 

Eidar Ceies no de Peol 
Pre 
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3.4. 	Sendo a contratadá 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. 

117—EalErfa QUARTA - PRAZO CONTRATUAL 

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2020. 

V. 	CLAUSULA QUINTA— OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

	

5.1. 	Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado; 

	

5.2. 	Cumprir rigorosame
l
nte com as especificações dos materiais, nas condições indicadas na proposta 

apresentada, completindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 

	

5.3. 	Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela 
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas ai)liCáveis;.  

	

5.4. 	Promover, por sua: conta e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do 
objeto deste Contrato; 

	

5.5. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), após solicitação da Administração.; 

	

5.6. 	Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 
em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

	

5.7. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento do material que não atenda ao especificado; 

	

5.8. 	Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

	

5.9. 	Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal 
8.666/93; 

5.10. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
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5.13. Não utilizar este I  contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplõ -de • 	 • aS 
(o 

Jo u - . 
:t; .= 

  5.14. Atender a todas as despesas decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra 	 o_ .n rti G, acidentes no trabalho e demais exigências das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como, 	 > 2 e , impostos, taxas e quaisquer outros encargos fiscais, de ordem federal, estadual ou municipal,  
cu vigentes; 	 .o o. 
'à' o 

5.15, . Acatar e facilitar a âção da fiscalização por parte da Câmara, cumprindo as exigências da mesma; 	 e au 
I 	 ti ' 

516. Reconhecer os direitos da Administração no caso de Rescisão Administrativa prevista no artigo 77 da 	 c tu 

Lei Federal 8.666/93;  
(0 

t 
>

. • c o  
5.17. Não subcontratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. • - • 	 . o  , G., 

,@Cr 	
. 

[VI. 	CLAUSULA SEXTA -- OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 	 J  

6.1. 	Responsabilizar-se ;pela supervisão, através de servidor, quanto à verificação da entrega 'dàs • .  
produtos, descritos no anexo único deste contrato. 	 rel ã oe ,9  

o_ o. 
6.2. 	Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo -previsto,  

-.G, — • 
desde que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA  

O 
TERCEIRA do contrato. 	 .... e  

2 
4) C . 	• . 

6.3. 	Dai' à CONTRATADA as condições necessárias para a regular execução do Contrato. • 	',  " 	 ' 
. 	.... •-r 

01 nli 
E nr 
:e v,  cn 2 
N:3 — ro ' 
.0 t -o 6.5. 	Informar oficialmente qualquer modificação na entrega dos materiais com antecedência mínima de 	 . C 4) ^ • 

24 horas. 

1VII. 	CLAUSULA SETIMAI— DAS PENALIDADES   

ã  k :_..,.... 
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5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 
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; 

5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do 
contrato; 

empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

6.4. 	Informar oficialmente um preposto para fiscalizar o contrato. 

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. 	 • 



: 1 

. 	: 
:DIARI(),gt OFICIAL 

cimuu IILLViCIPAI:ne mais num .„ 

.1 

Ouinta-felra. 06 de Fevereiro de 2020 1 Edlcão N°1.1461 Caderno II 

"%,ga - • 
•- 

64. 
••• .-t'' 

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

7.2. 	A inexecução total 'ou parcial do contrato ensejará a 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; 

a) 	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): 

a) 	Multa de 0,2 °á (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°á (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 fornecimento 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. 

._CLAUSULA OITAVA :7  DO REGIME 

8.1. 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por PREÇO 
:,1 	• 	n. 

CLAUSULA REM= DA FISCALUAÇA0 

9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor deita Casa Legislativa.° 
Sr. Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
pela perfeita execução do objeto licitado. 

Elár Cate ano dP 

Jos 	eréira Santos 	COO Gtn 
MEMBRO DA COPRI. 
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9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto. 

	

9.3. 	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. 

[X. 	CLAUSULA DECIMA, -  DO REAJUSTAMENTO 	 -  

10.1. 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. 

XI, f, CLAUSULA DECIMA' PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

§ 1°. O contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas 
no art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 20. 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. 

	 CLAUSULA DECIMk, SEGUNDA - TERMO E CONDIÇOES GERAIS  

12.1. 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 do objeto deste Contrato. 

12.2. 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 &mesma exercitá-los a qualquer tempo. 

12.3. 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, § 1°, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

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

Pá g\.5:ntasm:b-4;\35\f1 /49)  
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:.:CLAUSULA DECIMA~ 

13.1. 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 2020 . 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

Contratada 

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

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 	/2020. 
Fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

ITENS 
. 	, 

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
-Total 

- 
. 

1 

Café • torrado 	e 	moído 	de 	primeira 	qualidade, 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 100% de café e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústria de Café); KG 520 

. 

2  

Açúcar cristalizado contendo o minimo de 99,3% de 
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; KG 400 

. 

3 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 
5g - Caixa c/ 01 K. Deve conter um mínimo de 
98,5% de sacarose, !aparência homogênea e estar 

	 livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 15 • 
• 

4 

Leite em pó integral i de primeira qualidade, sem a 
presença 	de 	soro 	e 	amido, 	acondicionado 	em 
embalagem contendo 200 g; KG 520 

5 

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, 
sem a presença de soro e amido, acondicionado em 
lata de 400q; 

LATA 
400g 30 

6 

Chá de camomila cõm aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 25 

. 
. 

7 

Chá de 	boldo com 	aspecto, 	cor, 	odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 25 

.. 
- 	.. 

8 

Chá de cidreira com aspecto, 	cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

CX 
24un 25 - 

9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 109 - caixa com 24 
cartuchos com 10 sac.hês. 

CX 
24un 50 - 

10 

Copo • plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
poliprópileno, 	capacidade 	de 	200m1, 	com 	massa 
mínima de-2,20g, por unidade, material transparente 
isento de materiais estranhos, 	bolhas, rachaduras, 
furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em 
conformidade com a norma ABNT-NBR 14865/2002. 
Na embalagem devem ser identificadas a capacidade 
total e a quantidade de copos, ostentando o Símbolo 
de Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do INMETRO. Em relação à marcação e 
identificação, os copos devem trazer gravadas em 

CX 
2500un 100 

. 

• 

. 

• 

dd 
Usa re Pereira Santoc 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do 	copo 	e 	símbolo 	de 
identificação do material para reciclagem, conforme 
NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote 
inviolável, com 	100 'unidades, contendo dados de 
identificação do produto, marca e informações sobre o 
fabricante. 

s 
' 

- ... 

. 

11 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, 	capacidade 	de 	50m1, 	com 	massa 
mínima 	de 	0,75g, 	por 	unidade, 	com 	resina 
termoplástica 	que 	suporte 	100°C, 	destinada 	ao 
consumo 	de 	bebidas 	quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, não tóxico, de cor branca, isento de 
materiais 	estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformações, 	bordas 	afiadas 	e 	rebarbas 	e 	em  
conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 
Em relação à marcação e identificação, os copos 
devem trazer gravados em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e símbolo de 1  identificação do material para 
reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. Embalagem 
em manga/pacote inviolável, contendo 100 unidades 
ostentando 	o 	Símbolo 	de 	Identificação 	da 
Conformidade e o numero do registro do INMETRO. 
Nelas:devem estar impressos a Razão Social, nome 
fantasia caso exista, 'e CNPJ, endereço completo do 
fabricante/importador,' 	descrição 	do 	produto, 
capacidade total e quantidade. 

CX 
2500un 

- 

40 

• 

.. 

, 

- 

.. 

12 

Pano . de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 	branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de alta 
gramatura, que enxugue com facilidade. Tamanho 
aproximado: 	70cm 	x 46cm 	composto de 	100% 
algodão. UND 80 

13 

Agua • 	mineral, 	sem 	gás, 	de 	fonte 	natural, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A 
água 	mineral 	deverá 	ser entregue em 	garrafões 
retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas 
transparentes com da pacidade de 20 (vinte) litros, 
fomecido 	por 	substituição 	pela 	contratada 	com 
validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data 	da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade 
intacta, reconhecida pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral - • DNPM, contendo no rótulo a 
classificação da água aprovada pelo DNPM, através 
do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. UND 800 

. 

' • 
-. 

_ 14 

Adoçante 	dietético, 	líquido, 	tipo 	artificial, 	contendo 
sacarina e ciclamatd, acondicionado em recipiente 
contendo 200 ml. As' seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 	produto, UND 10 ' 	. 

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

endereço, composição, data de fabricação, prazo/data 
de 	validade. 	Conforme 	a(s) 	Norma(s) 	e/ou 
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. 

15 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes 
naturais, envasada em copos com 200m1 e entregue 
em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A 
água devera apresentar-se límpida, sem flocos em 
deposito ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico 
resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto,  
sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou 
amassos. 	Rotulagem: 	Rótulo 	com 	carimbo 	de 
aprovação 	ou 	numero 	do 	processo 	do 	DNPM, 
contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 
lote, 	composição 	química, 	características 	físico 	— 
químicas, nome do laboratório, número e data da 
análise da água, volume, data de envasamento e 
validade. 	Conforme I as 	Normas 	e/ou 	Resoluções 
vigentes da Anvisa/MS. 

CX • 
48un 260 

: ! 
. 	• 

' 

. 

16 

Conjunto de 6 (seis) 'taças transparentes para água, 
feitas de vidro resistente à lava louças. Dimensões 
aproximadas: Altura:: 195 mm/ Diâmetro: 	95 mm. 
Capacidade aproximada: 350 mi. O conjunto deverá 
ser acondicionado dm caixa com proteção contra 
impactos. 	i CX 6un 12 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e 
tampa com capacidade de 02 litros. As seguintes 
informações deverão' ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ do fabricante, friarca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 30 

• 

18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de 01 	litro. As seguintes informações 
deverão ser imprestas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do :produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND 10 

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, 
dimensões 34 x 49 orn, com variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. 10 produto deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 

20 

Escoriedor de copos em aço inox com capacidade 
para 9 copos. O produto deverá ser entregue montado 
e deverá atender a(s)inorma(s) da ABNT vigente(s). UND 7 

21 

Agua mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 
e 	entregue 	em 	pácks 	de 	12 	unidades 	cada. 
Apreséntação: A água devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em depotito ou corpos estranhos e com 
validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, 

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

nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, 
Município, 	Estado, 	número 	do 	lote, 	composição  
química, características físico — químicas, nome do 
laboratório, 	número 	e 	data 	da 	análise 	da 	água, 
volume, data de envasamento e validade. Conforme 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

. 

. . 

TOTAL 

Valor Global de R$ 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 

; Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo 
de 48 horas, após solicitação da Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que 
os produto estiverem acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 

, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos 
competentes variando em cada caso; 

Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na 
sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para os 
itens 13,15 e 21, que possuem outro prazo de validade; 

Nota 4: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na 
qualidade ou no desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro 
do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que 
deverá efetuar a (s) substituição (Cces) necessária (s). 

• 

W)ESfIltiO 
Jos le Pereira San:.to Muna 	ES  
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C1 

Nome de Fantasia. 	QS?  
CNP] 

Endereço.  

Razão Social* 	 

0\  

i 

Cidade' 	Q  

Q 	5).X.40 5.4À 	 
 	stado C.?4'1 /4' 	Tel.  04 L3 .M 

Cuovn, 	  

a 
Nome do Contato por extenso 

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

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha, para suprir as 
necessidades da Câmara ML43Icipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do 
Termo de Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

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 Municipal 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 
htto://ba.00rtaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/.  
O nio encaminhamento desse recibo exime 
responsabilidade da comunicação direta com 
eventuais esclarecimentos e retificações 
tonvocatório no decorrer do processo do 
qualquer reclamação. 

a Câmara Municipal de Simões Filho da 
licitante, por meio de fax ou e-mail de 

que possam ocorrer no instrumento 
certame, não cabendo posteriormente 

r4i)1.0C.S2n,  
R. G. N°.: 	350, 	74:4 

AN 	de 	 de 2020. 

&-Q OÇL4320,-. c Bot,At9-2 

Assinatura: 

Á,aris 
Josaf.e Pero a Santos 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

.q.YNd 	V,er.‘ 

s'Orrr1.  

	  Estado -XÁ 	Tel 	g<1 '14:Á,' , 

ees---4\  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha, para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do 
Teimo de Referênçia e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, Orá á 

Câmara Municipal de Simões Filho. 

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 Municipal de Simões Filho e sua emprese, 
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: licita oP4amareSimaesfitosba.00v.br. 

Toda informação adicionai deste certame será divulgada conforme exigência em Lei, no site 
htto ://ba portald atransparencia.com.b r/ca ma raisimoesfilh01.. 

O não encaminhamento desse recibo ekime a Câmara Munitipal 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 

3 5. Ja 

   

ÀO de 

  

de 2020. 

       

         

         

         

         

         

Reão Social:51,M-, 

Nome de Fantasia:., 

CNP) No,.. 

Endereço' 

Cidade: 

E-mail:: 



LOcal: 	 

Nome do Contato por extenso 

12'. G. N0.:0439  

   

de 	 de 2020. 

    

      

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

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Razão Socia I : ler,01 ..... S.%).-E• • • a 
Nome de Fantasia. 	creAgA 
CN PJ N 0..a.g6.-: :71 . : .. 07.8....0a3 	 ...r  
Endereço:..12444,À • .nt--4---ce-0/-0 	.k-f-4,51:~, 	  

CidadeK. 	 14,( <24 	

 

Estado. r4 	Tel. d  ocP  
E-m'ail:.C—, --CA.5,41020. 	.447." 	.É.C4x-d-f  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha, para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do 
Termo de Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

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 Municipal 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.bricamara/simoesfilhoi.  

O n5o 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. 

Assinatura: 



Razão Social. 	 

Nome de Fantasia. 	 

CNI3.1 No 

Endereço* 	 

Elder lesti 

   

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

RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

( 	p=ç4,-;"e-A 
a29/- -7  a 

Cidade.    Estado 	 Tel 	 

E-mail. 	  

3&171t:37 

  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de copa/cozinha, para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, atendendo às especificações constantes do 
Termo de Referência e demais anexos, a ser julgado pelo MENOR PREÇO GLOBAL, para a 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

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 Municipal 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.portaldatransparencia.com.bricamaraisimoesfilho/.  

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. 
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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 COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 
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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 vigentes3. 

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://corregedoriatjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital 'do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS Dg 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/10/2019 17:27:07 (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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP 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: 817263 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/09/2020 15:41:29 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 29401409171139280139-1 
'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 
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2* ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA.LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP" 
CNII: 07.805.424/0001-72 

EDMEA DE MORAlS DA SILVA, brasileira, natural de Salvador/BA, 
nascida em 04/1 0/1963, casada sob regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portadora do RG n° 01.635.168-12 SSP/BA e CPF n2  
349.480.315-34, residente e domiciliada na Av. Vaieriano, 112  09 E, 
Federação, CEP: 40.231-220 Salvador/Bahia e MARIA FERREIRA DE 
MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de Simão bias/SE,,naácida em 
10/03/1939; casada sob o regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portador do. FIG n° 00.800.349-18 SSP/BA e :CPF n° 
349.480.405-25, residente e domiciliada na Av. Miguel Lemos, no 9 E, 
Federação. CEP: 40.231-110, Salvador/BA, únicos sócios da,sociedade 
empresária limitada "AME COMERCIAL' DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP", situada na Av. Fernandes da Cunha, n° 
486/478, Ed. Horizonte, Sala 305, Mares, CEP; 40.445-201, 
Salvador/Bahia, com contrato social registrado na JUCEB sob o NIRE 
29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNN n° 07.805.424/0001-72, 
resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seus atos constitutivos, 
conforme cláusulas Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O endereço da sociedade, a partir deste ato, passa a ser na Avenida Vale das — 
Pedrinhas, n2. 431. Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia. 

4. 4 

CLÁUSULA SEGUNDA: , 	 . 
Admite-se neste ato na sociedade Bernadino Morais Barbosa; brasileiro, natural (sie 
Salvador/BA, nascido em 01/03/1967, casado, Comerciante, portador da CNH 11,2: , 
02296134141 DETRAN-BA e CPF 	397.392.525-01, residente e domiciliado na Av. ' 
Vaie dag Pedrinhas n° 431, Nordeste, CEP: 41.905-615 Salvador/BA.  

CLÁUSULA TERCEIRA: 
Neste ato retira-se da sociedade Edmea'de Morais da'Silva embolsada da quantia 
equivalente as suas cotas de capitai, que cede e transfere nesta e na melhor forma O.  
direito pára o sócio recém admitido Bernadino Morais Barbosa 17.500 (dezessete 
mil e quinhentas) quotas-, dando por este instrumento, plena, geral e rrevogávet " 
quitação de seus direitos e haveres na sociedade. 

CLAUSULA QUARTA: ,  
O Capital social no valor.  de R$ 25.000,00 (virVte e cinco mil reais), à partir deste ato 
adquire um aumento de fR$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o presente 
aumento subscrito e integralizado em moeda êorrente do Pais, totalizando o capital 
social no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) dividido em 50.000 (cinqüenta 
mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, e,distribtildo neste ato entre os s6cios 
da seguinte forma: 	 , 

Bernadino Morais Barbosa adquire ,neste ato da sócia retirante Edmea de 
Morais da Silva 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas e do presente 
aumento 22.500 (vinte e dois mil e quinhentas) quotas, perfazendo seu capital 
social no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta ,mil reais), na forma descrita no 
CAPUT desta clausula. 

b) Maria Ferreira de Morais Barbosa'que possuía 7.500 (sele Mil e quinhentas) 
quote neste ato adquire do presente aumento 2.5,00 (dois mil e quinhentas) 
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r ALTERAÇÃO CONTRATUAL ES3ONSOLIDA.ÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO L'rDA EPP" 
CNPJ: 07.805.424/0001-72  

mil reaisk.4‘c iPA4 
" quotas, perfazendo seu capital social no valor total de R$ 10.000,00 (dez 

na forma descrita no CAPUT desta clausula. 
QUOTAS 

	

,1.0.000,00 	. 

	

50.000.00 	•  ) 

SOCIOS:  
Bernadino Morais Barbosa 
Maria Ferreira de Morais Barbosa 
TOTAL 

_40.000 
10,000 
50.000 

80 
20 

100 

(0  R$  
40.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: 
A administração da sociedade a partir deste ato será exercida pelo sócio Bernadino 
Morais Barbosa, que assinará em nome da sociedade isoladamente, com poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juizo, ou fora dele, 
podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA SEXTA: 
O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por Lei especial, e nem condenado ou encontra-sè sob 
efeitos da condenação que o prolba de exercer a adMinisttnão trà sociedade 

• 

empresária. 

CLÁUSULA SETIMA:
•  

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos - 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OITAVA: 
O objetivo da sociedade a partir deste ato será comércio varejista de: material do 
papelaria, caixas e caixotes de papelão, etiquetas-de papel e plásticos, artigos do 
vestuário e acessórios, calçados em geral, equipamentos para escritório, livros 
didáticos e mapas, lápis de carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de 
iluminação e lâmpadas, materiais elétricos, equipamentos eletroeletrÔnicos e 
eletrônicos, materiais esportivos e desportivos, ferragens manuais para construção e 
abrasivos, tecidos e couros em geral, material de armarinho e aviamentos, material e 
equipamentos para recreação, brinquedos e brinquedoteca, moveis para escritório, 
materiais de construção em geral, material de telecomunioação, material e 
equipamentos fotográficos e cinematográficos, alimentos em geral, cereais,,leite, café, 
chá, açúcar, água, matérias de limpeza, peças, material e equiparn'iMos para 
computadores e periféricos, lubrificantes para usos diversos, outros produtos não 
especificados anteriormente tais como: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, 
mastro de tecidos, bobina de plastificação, barbantes de algodão e sisals baterias 
recarregáveis e não recarregáveis; baterias automotivas, Material de jardinagem, 
materiais descartáveis, copos, pratos e talhares desdãrtávais, saobs pera lixo e sacos 
plásticos, artigos para habitação de vidros, cristaf, porcelana, boftecha, pláSticos, 
metal, madeira, vime, bambu, panelas, beça", garrafas térmicas. escadas 
dome&ticas; escovas vassouras, cabides, talheres, p 
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CLÁUSULA QUARTA: 
A sociedade iniciou suas atividades em26/01/2006 e seu prazo ,de duração é pôr 
tempo&Nleterminado. 
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r ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESAIklA LIMITADA 	, 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITOIII0VDA EPP" 
CNInt 07.805.424/0001-72 

CLÁUSULA NONA; 
Em 31 de dezernbro, de cada ano, ao Aermino do exerdfcio social; ó administrador 
prestará contas jústificadas de sua administração, procedendo à' .elaboração dó 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. . 

 
.) 	19, S 

ApóS as devidas alterações os sócios resolvem consolidar o'contrato social. 	Ç. 	4,22 	9 ; 
cet -------- 
et 335 
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MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de SirriãolDias/SE, 
nascida em 10/03/1939. casada sob o regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portador do FRG n2  00.800.349-18 SSPIBA e CPF 	349,480.40525, 
residente e domiciliada na Av. Miguel Lemos, n2  9 E, Federação. CEP: 40,231-110, 
Salvador/BA e BERNADINO MORAIS BARBOSA brasileiro, natural de Salvador/BA, 
nascido em 01/03/1967, casado,' Comerciante, portador da CNH n2' 0229613414:1-
DETRAN-BA e CPF n-2. 397.392.525-91, residente e domiciliado na Av. Vale das-  • 
Pedrinhas, na. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/BA, únicos -sócios da —4 
sociedade empresária ‘• limitada "AME COMERCIAL DE MATERIAIS 'DE 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP", situada na Avenida Vale das Pedrinhas, n2. 431 
Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia, com contrato social registrado rie, ; 
JUCEB sob o NU:1E 29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNPJ n2  07.805.424/0001-72, :• 
resolvem de comum acordo, conãolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas , 
seguintes 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A Sociedade gira sob a denorninação social de "AME COMERCIAL DE MATERIAIS.  
DE ESCRITÓRIO LTDA - -EPP" e tem sua sede na Avenida Vale das Pedrinhas, ni 
431, Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia, podendo a qualquer tempo abrir ou 
fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do. território nacional, rnediaige 
alteração Contratual assinada pôr todosOs sócios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: , 
O nome fantasia será "MOUSE INFORMÁT1CA" 

CLÁUSULA TERCEIRA: 	- 
O capital social é de R$ R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000,00 
(Cinqüenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, todas subscritas e 
integralizadas em moeda corrente .nacional, sendo subscrito pelos sócios conforme 

.7guw.  
SOCIOS:  

_ 
QUOTAS, . °A, R$ 

Bernadino Morais Barbosa 40.000 80 40.000,00 . 
Maria Ferreira de Morais Barbosa  10,000 20 10.000,00 
TOTAL 50.000 100 50,000,00 
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2" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP" 
CNII: 07.805.424/0001-72 	 • 

CLÁUSULA QUINTA: 
As quotas são indivisíveis e não podem Ser cedidas ou transferidas a terceiros sorri o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e 
preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. " 

CLAUSULA SEXTA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas qbotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A administração da sociedade é exercida pelo sócio Barnadino Morais Barbosa, que 
assinará em nome da firma isoladamente, cei-ri poderes e atribuições de sócio 
administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial vedado, nó entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sein autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA:  
O administrador declara; sob as penas datei, de que nãO está impedido de exercer. a" • 
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtudes de condenação criminai; 
ou encontrar-se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer administração de 
sociedade empresaria. 

11 *.k t 

CLÁUSULA NONA: 	
" .4 4 

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,, õs lucros ou perdas apurados.  

t.) 

• 
quatro meses seguintes ao térritino do exercício social o sóCio idininistradôr Nos  

CLÁUSULA DÉCIMA: 	 • 

deliberará sobre as contas e designará administradores quando for ocaso. 	• 

.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A sociedade tem seu FORO na comarca de Salvador, Para o exerbicio e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de seu contrato e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 	 , 
O administrador poderá de comurri acordo e a qualqüer térnpo, 'fixar 'bina retirada 
mensal, a titulo de "pró labore", a ser fixado pelo conselho unâniníe,dos Mesmos, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes., 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O objetivo da sociedade é comércio varejista de: material de papelaria, caixas e 
caixotes de papelão, etiquetas de papel .e plásticos, artigos do vestuário e acessórios, 
calçados em geral, equipamentos para escritório, livros didáticos e mapas, lápis de 
carpinteiro, artigos para higiene;  'pessdal, aparelho -de iluminação e lâmpadas, 
materiais elétricos, equipamentoS eletroe etrônicos e eletrônicos, materiais ésportivos 
e despintivos, ferragens manuais para cons 	o e abrasivos, tecidos e couros em 
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2* ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA"  SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP" 
CNP: 07.805,424/0001-72 	 

gerai, material de armarinho e aviamentos, material e equipamentos para recreação, 
brinquedos e brinquedoteca, moveis para escritório, materiais de Construção em geral, 
material de telecomunicação, material e equipamentos fotográficos e 
cinematográficos, alimentos em geral, cereais, leite, café, chá, açúcar, água, matérias 
de limpeza, peças, material e equipamentos para computadores e periféricos, 
lubrificantes para usos diversos, outros produtos não especificados anteriormente tais 
como: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, mastro de tecidos, bobina de 
plastificação, barbantes de algodão e sisal, baterias recarregáveis e - não 
recarregáveis; baterias automotivas, material de jardinagem, materiais descartáveis, 
copos, pratos e talheres descartáveis, sacos para lixo e sacos plásticos, artigos para 
habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha, plásticos, metal, madeira, vime, 
bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas; escovas vassouras, 
cabides, talheres, pratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou dos sócios, 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. 

E, pôr estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos legais após 
arquivamento na MM Junta Comercial do Estado da Bahia. 

Salvador, 26 de junho de 2012. 

BER1j,,ACSINO MORAIS BARBOSA 

412.rwma, ,..,:.nek-Lt.it,v  rkt  4 ,,4 e,,,,,Lik.../Usr.._ 
MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA 
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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 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 vigentess. 

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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 08:36:48 (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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP 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: 877136 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/01/2021 12:18:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 29402912170945360102-1 a 29402912170945360102-5 
°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 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMA 
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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 08:40:54 (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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitalazevedobastos.nollor  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 784160 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/01/2021 12:18:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 29402507171643580343-1 
'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 
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MOUSfs  INFORMÁTICA 

CAMA1RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 20/02/2020 ÀS 09:30HS 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA 	EPP, CNPJ, n2. 
07.805.424/0001-72, com sede à Av. Vale das Pedrinhas, 431 - NORDESTE - Salvador/BA, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n2  
004/2020 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. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 
Complementar n2. 123/06, declaramos: 

Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição 
de Empresa de Pequeno Porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta § 42  do art. 32  da Lei Complementar n2. 123/06. 

_ 
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 
declaramos: 

Para os efeitos do inciso II do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, 
do mesmo diploma estadual, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo 
diploma. 

Para os efeitos do §1° do art. 43 da Lei complementar n2. 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, no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual n° 
9.433/05, especialmente a definida no art. 192, inc. I. 
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CEASA F 

Central de Abastecirnento da Ilida 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Pregão Presencial n.004/2020 

a 

"1 
Rua Jucetino Pk'utnt$ctietn ;V° r-9 E 

1.1 
Cajazeira 

CEP 4.1 330-400 

Salvador BA 

ANEXO III —CREDENCIAMENTO 

A empresa JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME , inscrita no CNPJ sob n.° 03 867 
889/0001-05, estabelecida na Rua Jucelino Kubitschek , n° 59, bairroCajazeiras, CEP 41.347-
290, cidade de Salvador/BA, telefone 71 3102 8888, email ceaba2011@hotmail.com, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020 
vem através do presente, credenciar o (a) Sr.(a)Joceval de Oliveira Santos portador(a) da Cédula 
de Identidade n. 04.390.012-77 SSP/Ba e CPF n° 576.510.785-00, 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." 

Salvador, 20 de fevereiro de 2020 

Joceval de Oliveira Santos-Me 	 Fone: (71)3102 8888 
Av. Rua Juscelino Kubitschek 59E Cajazeiras CEP : 41.330,400 Salvador/Bahia 
CNPJ: 03.867.889/0001-05 Inscrição Estadual: 053.230.359 E-mail: ceaba2011@hotmail.com  
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EASA 
Central de Abastecimento da Balda 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Pregão Presencial n.004/2020 

ANEXO VII— 

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

JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME 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. 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. 

Salvador, 20 de fevereiro de 2020 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Pregão Presencial n.004/2020 

ANEXO IV — 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A empresa JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME, inscrita no CNPJ sob n.° 03 867 
889/0001-05, estabelecida na Rua Juscelino Kubitsche 59E, bairro Cajazeiras, CEP 
41.347-290, cidade de Salvador/Ba, atendendo à convocação veiculada para o Processo 
Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020 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. 

Salvador, 20 de fevereiro de 2020 
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CNPJ: 03.867.889/0001-05 Inscrição Estadual: 053.230.359 -mail: ceaba2011@hotmail.com  



MATATU 

CÓDIGO DO ATO 

CÓDIGO DOEVENTO 

XXXXXXXXXXX.XXXX 

CEP 

40255265 

DESCRIÇÃO DO EVENTO 

Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial) 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xm000ttootxxxic000rxxxtocxxxxxxxxxiocc000ccoocorx  

sAiRROroisTRrici-

CAJAZEIRAS 41330400 
CORREIO ELE-IRÓNICO (e-rnaa) 

vrnts.proCUradoria@hotmeit.com  
PAIS 

BRASIL 

---%----- 	
...- 

-..5- 	-r.-.--- 

0.' SÃ 

ReqLIeIlme onico: 81500000344  

Presidência da República 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Ftacionaidação e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e IntegraçÃo 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

NIRE DA FILIAL (preencher somente sê alo referente a filial) 

)0(X)00(XX)0(XXXXXX)000(X)000000000(  NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA- RIRE DA SEDE 

29102732692 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) 

JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS 
NACIONAUDADE 	

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO  
BRASILEIRA 
SEXO 

MASCULINO 
FILHO DE (pai) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) 

RUA LAUTA COSTA 
COMPLEMENTO 

EDF MAGNOLIA, APT 703 
muNiclpio 
SALVADOR  
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que 

em • resário e re • uer à Junta Comercial do Estado da Bahia. 
DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERAÇÃO 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

xXXxxxxxtootwoOodooLmoorXxXXxXX/00000ormoOtxxX  

c..50reo oo Evswro 

XXxxxXxxxxxxxxx 

CPF (número) 

576.510.785-00 •• 

uF 

BA 

não possui outro registro de 

IVO TEODORO SANTOS 
NASCIDO EM (data de nascimento) 	IDENTIDADE número 

UF 

1411111971 	0439001277 ‘ . 	 I SSP 5A  

EMANCIPADO POR (forma de emenCipaça0 - somente em caso de menor) 

NÚMERO xIocxXxx)oocx:c00000axxxxxxx:coc0000nococxwoCOunoo
0o0C000Om0000u0000000000000sococxxxxxlaxxxxxmooz0000c00000uoucoUcO0000cx.voaXxx 

 

128 

REGIME DE BENS (se casado) 

zoun000mm00000ecc000acxxxxxxxxxwoocomxxxxx
xxxxxxx=ococxxxxw00000000~xxxxxXx)000Ootw0000000txx  

(roão) 
ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA 
órgão emissor 

NOME EMPRESARIAL 

JCCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME 

LOGRADOURO (rua, av, etc.) 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEJL_A„D_----
COMPLEM9(10 

mumclPio 
SALVADOR 

NÚMERO 

59E 

DO CAPIT 

ntos MII R 

(por extensa) 

Is 

CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 

(CNAE Fiscal) 

Atividade Principal 

4639701 

Atividades Secundárias 

4635499 

4649408 

4649499 

4754702 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 
12/6/2000 

A FIRMA PELO 

/2015 

DE 	OBJETO 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. 
COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COTRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAr DOMICILIAR 
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAN1WOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL DOMESTICO 

.--'• 

AP, .., b., 
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BAHIA 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: O810512015 SOB tsP: §7465635 
JURTA COMERCIAL DO ESTADO DA  

..NUCEIBQ — rotocolo: 15/848006-6, 
DE 06/0512015  

\ Empresa: 29 1 0213269 2
Yist 	Me

socsvAL os otavis HÉLIO P etx SAI(COS-ISÊ 	
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ORTELA RAMOS 
SECRE'TARIO-GERAL  

DEFERIDO 
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35 
ATO DE ALTERAÇÃO N° DA ESPERANCA CONIF.RCIO ATACADISTA DE. 

PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 	 , 

CNP.' n° 21.303.824/0001-00 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
23/05/1982, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF n" 825.863.905-63, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE o' 763075655, órgão expedidor SSP - BA,, residente e domiciliado(a) 
no(a) ESTRADA SIMOES FILHO 1, 2243, KM 30, GOES CALMON, SIMOES 
FILHO, BA, CEP 43700000, BRASIL. 

Titular • da• empresa de nome ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELL .registrada nesta Junta Comercial do Estado da 
Bailia, sob N1RE ,29600303874, com sede R Tiradentes, 709 , Parque Continental 
Simões Filho, .BA, CEP. 43,700-000, devidamente - inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica/MF sob o n" 21.303.824/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, 
nos termos dá Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 	. 
COMERCIO ATACADIS'EA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 
COM PREDOMINANCIA EM PRODUTOS ALIMENTICIOS .-
MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. SERVIÇO DE TRANSPOR IE 
DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. COMERCIO ATACADISTA DE 
COSMETICOS,PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE 
EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE ARTIGOS 
DE USO PESSOAL E DOMESTICO.. 

CNAE FISCAL 

r* 

4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 
motorista 
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domásanitários 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática 

ESIMÕESFILHO CkMARAMUNI 
Gabriel S. 	osa Araújo 

o 

- :-:lder C Aest no d 
oeir0 

Req: 81900000400172 

4,44 ,  w' 
JOS3 Peréini Santo: .  

ifetfiletRO t.d; COPE' 

x..00 
I (ICE' 

Certifico o Registro sob o ri' 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 195890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL I N IRE 29600303874 
Este documento pode ser verificado em http://regin,juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 207550731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Regila M Ode Araújo -Secretária-Geral 



ATO DE ALTERAÇÃO N' 2 DA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA ã 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MRELI 

CNP.1 n° 2 .303.824/0001-00 

A empresa girará sob o nome empresarial ESPERANÇA. COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

CLAUSULA SEGUNDA. 

ç-s4 ç.  . o 
os.°  

JOS3 Pereira Santos 
MURO okeePEL 

Reg: $1900000400172 Página 2 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns 
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens 
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente 
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em, atos já arquivados 
c que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam era vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA ESPERANÇA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTIC1OS EiRELI 

TIAGO OL-IVE—.,1RA DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRO, nascida em 
23/05/1.982, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF n" 825.863.905-63, .CAR lEIRA DE 
IDENTIDADE n' 07630756-55, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) NA ESTRADA SIMÕES FILHO 1,00ES CALMON N' 2243, .1(11‘4 30, SIMOES 
FILHO, BA, CEP 43700000, BRASIL. 

Titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada de nome ESPERANCA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELL 
registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n° 29600303874, com 
sede R Tira.dentes, 709 , Parque Continental Simões Filho, BA, CEP 43.700-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o ff 
21.303_824/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da 
Lei n' 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

AP) 
IdICE 

Certifico o Registro sob o n 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 196890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL I N IRE 29600303874 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb,ba,govior/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx 
Chancela 207560731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/0412019 
por Tiana Regula M Ode Araújo -Secretária-Geral 



Req: 81900000400172 Página..3 

4751.2/01. 	- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS 
DE 1NFORMATICA 	• 

4761.0/03 	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

4789.0/05. 	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTOS 
DOMISSANITARIOS 

4646-0/01 - comércio atacadista d cosméticos e produtos de perfumaria 
4686-9/02 - comércio atacadista de e balagens 

41 
J0S3 1-  Pereira Santo 

DitNiáNo LÃ; ecni. 

'D. 

.11( 
ATO DE ALTERAÇÃO N°2 DA ESPER. NCA COMERCIO ATACADISTA DÁ, 

PRODUTOS ALIMENTICIOS MEL' 	
335- 

CNP.,1 n° 21.303.824/0001-00 

O capital social da empresa passa a ser de RS 1.00.000,00(Cern Mil Reais), totalmente subscrito e 
integrulizado neste ato em moedas corrente do pais e de responsabilidade do titular. 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 	RS. 100.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA 

A empresa terá sede RUA TIRADENTES Ni' 709 ,PARQUE CONTJMNTAL.,SIMÕES 
FILHO - RA, CEP. 43.700-000 

CLAUSULA QUARTA 

A empresa poderá ,a qualquer tempo,abrir ou fechar filial ou outra dependência,mediante 
alteração do atO constitutivo. 

CLAUSULA QUINTA 

Falecendo Ou interditado o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores . Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes , o valor de seus haveres será 
apurado e liquido com base na situação patrimonial da emPresa, a data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado, 

CLAUSULA SEXTA objeto econômico da empresa 

CNAE FISCAL 

4729.6/99 • COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIKENTICIOS OU 
ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS .AL1MENTICIOS. 

4635.4/01. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 

Certifico o Registro sob o n" 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 195890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI N IRE 29600303874 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba,gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx 
Chancela 207550731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/0412019 
por Tiana Regila MC de Araújo -Secretária-Geral 
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Ao termino de cada exercício Social i 31 de dezembro, procedendo a elaboração dei • 
inventario ,do balanço patrimonial -e do ialanço do resultado econômico , cabendo ao titular os 
lucros ou perda apurados_ 

Req: 81900000400172 

Efrier Aes ino de Pau 

Página 

ATO DE ALTERAÇÃO N°2 DA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

CNPJ n 21.303.824/0001-00 

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predomináncia de 
produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
4923.0/02. 	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAJEMOS-LOCAÇÃO DE 
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 

CLAUSULA SETIMA 

A empresa terá seu prazo de duração por tempo indeterminado 

CLAUSULA OITAVA 

A administração da empresa caberá ao titular TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA com 
poderes e atribuições de representações ativas e passiva na empresa judicial e extrajudicialrnente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto ,sempre de interesse da empresa, 
autorizado o uso do nome empresarial,. 

CLÁUSULA NONA 

O administrador declara sob as penas 'dalei que não estar impedido de exercer soas Itinç'ões ria 
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 

- crimes falimentar, de prevaricação, peita-  ou suborno, concussão,peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo .fé publica „ou a propriedade. 

CLAUSULA .DECIMA 

blr,e4 

j4JCE' 

Certifico o Registro sob o n' 97849093 aro 10/04/2019 
Protocolo 196890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI N IRE 29600303874 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.govebr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 207560731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo -Secretária-Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO.N° 2 DA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA 
PRODUTOS AUMENTICIOS EIRELI 

CNP.' n°  21.303.824/0001-00 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

O titular da empresa declara sob as penas da lei que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade estando assim desimpedido pra constituir a presente El RELI, 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

Fica eleito o foro de SIMÕES FILHO-RA para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste ato constitutivo. 

SIMÕES FILHO - BA, 8 de abril de 2019. 

TIA O OLIVEIRA DE 	EIDA 
- 	 - 	- CARTÓRit) DE NO745E- PROTESTO DE Thugis 
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Certifico o Registro sob o nu 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 195890540 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI NIRE 29500303874 
Este documento pode ser verificado em http://regin  juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx  
Chancela 207550731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Regila MC de Araújo -Secretária-Geral 
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151 - CONSOLA DACAO DE CONTRATO/ESTATITTO ARDIIIVAMENTD,97849093 

NOME DA EMPRESA 
e_ 

ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MEL! 	
, 

PROTOCOLO 196890640 -10/04/2019 

ATO 002 -ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

ATRI7, 

NIRE 29600303874 
CNP] 21.303.824/0001-00 
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bailia 	 10/04/2019 
Certifico o Registro sob o n° 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 196890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI N IRE 29600303874 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 207560731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Reyna M G de Araújo -Secretária-Geral 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE srruAçÃo CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFF3 a sua 
atualização cadastral 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUM 	Eko DE INSCRICAC.,  
21.303.024M001-00 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

D" E Mi6R1UPA  20/1W2014 

NOME ENPRESANIAL 	  
ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

rrrui 3 110 FSTARFI FC.p.IENTe oan,IF DF FANTASIAI 
ESPERANCA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS PL1RTF 

ME 

E00I00 E DESCIA Z:ALI DA AI IVIDAUE ECONOP4 LÀ PR Neli-.AL 
46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos a Gine/afeias em geral 

UDDIGO E DESCI 21:,:i1I.,  DAS AI IVIDADES E;;DNUI.1 ri A.,5 SE CD NUM 'As 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.46-6-01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.49-4-90 -Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente 
45.86-9-02 -Comercio atacadista de embalagens 
47.12-1-00 -Comércio varejista de mercadorias em geral com preclorninància de produtos alirnenticios - ininimercados, inercearias e armazéns 
47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 -Comércio varejista de artigas de papelaria 
47.6941-05 -Comércio varejista de produtos saneantes doinissanitários 
49.2341-02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
77.11-0-MI - Locação de automóveis sem condutor 

,Ti3DIGO E DESCRI;AO DA NATURE24 JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Ernpresári 

LaaRAD/ MR,1 
R TIRADENTES 

ta..1021) 
709  

CrImPLEMENTa 

',"..P 
43.7094100 

DAIRRO.DISTRITO 
PARQUE CONTINENTAL 

MUNCPID 
SIMOES FLUO 

011 
BA 

ENDEREçO ELETRÓNLA 
RINSANTOS.CONTABIL,LGMAILCOM 

TELEFONE 
(71) 9369-5488 

F , TF FFTIFRATiv0 RFSPONSM/FI ,FF! 
.11. 

SI ILI AÇA0 CACAS] HAL 
ATIVA UAI A OVA I DACA() 2ADAS I RAL 

.2811012014 

-CAÇÃO Marin/c DE SRCADASTRAL 

SITLIADALI ESPEcIAL 
111.1..1 DATA D 4 SITUA:Aa ESPEcIAL 

..... 

Aprovado pela Instrução Norniativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19102/2020 às 15:26:25 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1 

IÉ;IPN 
Jos 	Pereira Sant,  

MEMBRO DA COPEt e; CONSULTAR USA 	n VOLTAR 	42, IMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, p_làue aqui. 



Pereira SaMpf, 
MEMBRO DA COPE-i 

Simões Filho, 20 de Fevereiro de 2020. 

4 
.. 

CNPJ: 21.303.824/0001-00  1E: 120.520.163 
Rua: Tiradentes, 709  Cidade Simões Filho —Estado BA 
BailTO: Parque Continental  CEP: 43.700-000 

Lzo  

Tele-fax: (71) 99182-9586 E-mailesperancacomatac@gmail.com  

wAL b 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data e horário de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n° 004/2020 
Menor Preço Global 
Local: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - 
telefax.: (71) 2108 7200/7236 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 004/2020 

Prezados Senhores, 

A empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OREM, inscrita 
no CNPJ sob n.° 21.303.824/0001-00, estabelecida na Rua Tiradentes, n° 709, bairro Parque Continental, CEP 
43.700-000, cidade de Simões Filho-Ba, atendendo à convocação veiculado para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 004/2020 declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
defmidos no edital de licitação, conforme exigência do inciso VII do art. 40  da Lei n.° 10.520, de 17 de julho 
de 2002. 

121:303.824/0001-061 
ESPERANÇA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ; 

R. Tiradentes , 709, Parque Continental 

CEP 43.700-000 

SIMÕES FILHO- BA 

 

 

 

 

Elder Celest o de P 

Atenciosamente, 

\0.•'3\  
gak0 

as.0  
\ çsz,b(\t 

(2Y. 

Esperança Comercio A acadista De Produtos Alimentícios Eireli 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
DIRETOR 

RG: 076.307.56-55 SSP/BA 
CPF: 825.863.905-63 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 



f 	-4114\ 440,4 ,  
Jos. Pereira tartto v\ 

Simões Filho, 20 de Fevereiro de 2020. 
Elder Cales 

Pre 

MEMBRO DA COPE 

Atenciosamente, 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data e horário de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n° 004/2020 
Menor Preço Global 
Local: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - 
telefax.: (71) 2108 7200/7236 

ANEXO VII- DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, 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 n° 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. 

NOME DO C TADOR: LEONICE BACELAR GIFFONE 
REGISTRO: 031604/0-13A 
CPF: 353.239.305-00 

E-maitesperancacomatac@gmail.com  

a 
(f) 

g35- 

CNPJ: 21.303.824/0001-00 
Rua Tiradentes, 709 Cidade Simões Filho — Estado BA 

TE: 120.520.163 

Bairro: Parque Continental CEP: 43.700-000 
Tele-fax: (71) 99182-9586 

121.303.824/0001-001 
IO Esperança Comercio Atac dista De Produtos Alim 	

ESPERAN CA COMERC E PRESTACAO DE SERVIÇOS 
entícios Eireli 

CNPJ: 21.303.824/0001-00 
TIAGO OLIVEIRA DEMEIDA 

R. Tiradentes , 709, Parque Continental 
AL  

DIRETOR 	 CEP.: 43.700-000 
RG: 076.307.56-55 SSP/BA 

CPF: 825.863.905-63 	2 f T SIMÕES FILHO- BA 	 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

TIMOÃRQUIVAME 
Número 
97827432 

. 35-7 
FICADO 

tS 

111iI1JiIII1IIII1IIlIi1I1llJI1 4‘113"4"  
G2iNg.\ 	tki CONTROLE: 177.938.597.442 r . 4 CPF SOLICITANTE: 942.17 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SERVE 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 
, 	00.4.Eâ,  

Nome Empresarial ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA  

I 
Endereco: 

R TIRADENTES, 709, PARQUE CONTINENTAL, SIMÕES FILHO, BA - CEP: 43700000 

29600303874 

NIRE(sede) 

21.303.824/0001-00 

CNPJ Arquivamento do ato 
Constituitivo 
28/10/2014 

1 

Inicio da atividade 

28/10/2014 

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS‘ALIMENTÍCIOS; CONSTRUÇAO DE 

?; !CIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA; INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SAN ITARIAS E 
GAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 

INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVIÇOS DE PINTURA DE 
EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ALUGUEL DE ANDAIMES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS , EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 
GESTA() DE REDES; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO 
DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA 
DE TERRENO; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA, COM PREDOMINNCIA 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MIN IMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZENS.  

R$ 100,000.00 
MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

Nome/CPF 
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
825.863.905-63 

Cond/Administrador 
SÓCIO/ADMINISTRADOR 

Microempresa 

de mandato 
XXXXXX 

XXXXXX 

Término do mandato 

XX/XXIXXXX 

002 - ALTERAÇÃO 

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) '  

5i4WA'ÉgikaiUECS ÉtrWka 

Sem Status 

197030017 pa r 

no de P 
f0 	MEMBRO DA COPEL 

N IRE: 29600303874 Emitida: 20/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
O ENDEREÇO littp://regin.juceb.bagov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

Elde;' C Pereira Sant( 

Data 
28/01/2019 

Ato: 
Evento: 
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REGISTRO ATIVO 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°4 DA MERCADO VAREJÃO 
POUCO PRECO EIRELI 

CNP.' n° 1O.231.416/000174 

AGNALDO DE ANDRADE SANTANA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1963, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF 017.497.764-64, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1471095070, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SAO SEBASTIAO, I A, CASA, TERREO, KM 25, SIMOES FILHO, BA, 
CEP 43700000, BRASIL; titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome MERCADO VAREJA° POUCO PRECO EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE no 29600138636, com sede Avenida Eng. Walter Aragão de Souza, 747 , Km 25 Simões Filho, BA, CEP 43.700-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica/MF sob o n° 10.231.416/0001-74, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidos nas cláusulas seguintes: 

OBJETO 1* CLÁUSULA: A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, 
COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MINIMERCADOS, 
MERCEARIAS E ARMAZÉNS PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E 
FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS E BOMBONS COMERCIO 
VAREJISTA DE CARNES AÇOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE 
BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE FIORTTFRUTIGRANJEIROS COMERCIO 
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E 
ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 
COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E 
TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS 

E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 
LOCAÇÃO DE LEASING OPERACIONAL DE REBOQUES, SEMI - REBOQUES, CAMINHÕES E ÔNIBUS. 

CNAE FISCAL 

4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

klkj 
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Reg: 00000/52512 

Certifico o Registro sob o n°97740320 em 06/0312018 
Protocolo 189683635 de 28/02/2018 
Nome da empresa MERCADO VAREJA0 POUCO PRECO BREU NIRE 29600138636 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 149982101146259 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°4 DA MERCADO VAREJÃO 
POUCO PRECO EIRELI ) 

CNPJ n° 10.231.416/00144 
Continuação da alteração da 

"MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI" 
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos 
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos 
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas 
4722-9/02 - peixaria 
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues 
4721-1/04 - comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios 
4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda 
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor. 
Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei no 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL da 
"MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELN" 

AGNALDO DE ANDRADE SANTANA, brasileiro, natural de Curaçá/BA, nascido em 
24109/1963, solteiro, empresário, portador do RG n.° 14.710.950-70 SSP/BA e CPF n.°  
017.497.764-64, residente e domiciliado na Rua São Sebastião, 1-A, Casa, térreo, Krn 25, 
CEP: 43700-000, Simões Filbo/BA, titular do MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO 
EIRELI , com sede e domicilio na Avenida Eng. Walter Aragão de Souza, 747, Km 25, CEP: 
43700-000, Simões FilhoTBA, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia em 22/07/2008 
sob o NIRE n.° 29600138636 e inscrita no •CNPJ sob o n.° 10.231A16/0001-74, consolidam o 
ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas: 

1' CLÁUSULA: A sociedade gira sob o nome empresarial MERCADO VAREJÃO POUCO 
PREÇO EIRELI e tem sede e domicilio na Avenida Eng. Walter Aragão de Souza, 747, Km 
25, CEP: 43700-000, Simões Filho/BA. 

2° CLÁUSULA: O capital social é RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido erri 
150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de valor nominal RS 1,00 (um real) cada, totalmente 
subscrito e intégralizado em moeda corrente do pais pelos sécios: 

Reg: 818000001525 

Certifico o Registro sob o n°97740320 em 06/03/2018 
Protocolo 189683635 de 28/02/2018 

X.G4' 	Nome da empresa MERCADO VAREJA0 POUCO PRECO EIRELI NIRE 29600/38636 
JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http-J/reginjuceblia.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 149982101146259 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°4 DA MERCADO VAREJÃO .  335.  cL 
POUCO PRECO EIRELI 

CNPJ a° 10.231.416/0001-74 
Continuação da Consolidação da 

"MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI" 

3a CLÁUSULA: O objeto é: 
COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE IVIERCADORIAS, 
COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MINIMERCADOS, 
MERCEARIAS E ARMAZÉNS PADARIA E CONFEITARIA COM 
PREDOMINÂNCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E 
FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS E BOMBONS COMERCIO 
VAREJISTA DE CARNES AÇOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE 
BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO 
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMERCIO VAREJISTA DE 
FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E 
ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA DE MA.1 ERIAIS HIDRÁULICOS 
COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E 
TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 
LOCAÇÃO DE LEASING OPERACIONAL DE REBOQUES, SEMI - REBOQUES, 
CAMINHÕES E ÔNIBUS. 

CNAE :FISCAL 

4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimenticios 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional 
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 
4744-M/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos 
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos 
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas 
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico 
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas 
4722-9/02 - peixaria 
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues 
4721-1/04 - cortréCele vitrejiiitá de ~Cs, báláS, bótábóná e semelhantes 
4721-1/03 -comércio varejista de laticínios e frios 
4721-1/02 - padaria e confeitaria com predominância de revenda 

4r1 '101\  
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Certifico o Registro sob o n°97740320 em 06/03/2018 
Protocolo 189683635 de 2810212018 
Nome da empresa MERCADO VAREJA0 POUCO PRECOORELI MIRE 29600138636 
Este documento pode ser vetiftcado em littp://regin.jucebla.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 149982101146259 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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3,R5 ATO DE DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 4 DA MERCADO VAREJÃO— 	 O 

POUCO PRECO EIRELI 	 -t,- 

CNPJ a° 10.231-416/0001-74 

Continuação da Consolidação da 
"MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EMELT" 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em gerai, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, 
sem condutor 

4° CLÁUSULA: A MEIA iniciou suas atividades em 22/07/2008 e tem seu prazo de duração é 
por tempo indeterminado. 

5° CLÁUSULA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde 
exclusivamente pela integralização do capital da EIRELI. 

6° CLÁUSULA: A administração da EIRELI é exercida pelo titular AGNALDO DE 
ANDRADE SANTANA, a quem cabe à representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, 
desta, autorizado o uso do nome empresarial, abrir contas bancarias e movimentar, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse, bem como onerar ou alienar bens imóveis. 

JUCE13 

7° CLÁUSULA: O titular declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a 
administração da EIREL1, 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, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

8° CLÁUSULA: 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 ao empresário, os lucros ou 
perdas apurados. 
9° CLÁUSULA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício da EIRELI, o titular 
deliberará sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 

100  CLÁUSULA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da 
empresa. 
110  CLÁUSULA: Falecendo ou interditado o titular, a EIREL1, 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 MEU, à data 
dar e solução, verificada em balanço especialmente levantado. 

12° CLÁUSULA: O titular declara, para deveres, fins e efeito de direito, que o mesmo não 
participa de nenhuma outra pessoa jurídica desta modalidade. 
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Certifico o Registro sob o n 	O em 06/03/2018 
Protocolo 189683635 de 28/02/2018 
Nome da empresa MERCADO VAREJÃO POUCO PREGO EIRELI NIRE 29600138636 
Este documento pode ser verificado-em http://regin4uceb.ba.gov.hr/AUTENTICACA000CUMENTOS!  
Chancela 149982101146259' 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

UTENTICACAO.aspx 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 4 DA MERCADO VAREJÃO 
POUCO PRECO EIRELI 

CNPJ n° 10.23 1.416/M1-74 
Continuação da Consolidação da 

"MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI" 

CLÁliSÚLA: Fica eleito o 'foro da cidade de SimÕes Filho/BA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Simões Filho/BA, 22 de Fevereiro de 2018. 

CPF: 017A97.764-64 
Titular 

¡,..---7,7,-k- 414  
,,,, • SIO DE_TT1131.0., 
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Certifico o Registro sob o n° 97740320 em 06103/2018 
Protocolo 189683635 de 28/02/2018 
Nome da empresa MERCADO VAREJA0 POUCO PREGO EIRELI MIRE 29600138636 
Este docurnento pode ser verificado em http://reginjuceb.bagov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 149982101146259 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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06/03/2018 Junta Comerciai do Estado da Bania 
Certifico o Registro sob o n°97740320 em 06/03/2018 
Protocolo 189683635 de 28/02/2018 
Nome da empresa MERCADO VAREJA() POUCO PRECO BREU N1RE 29600138636 
Este documento pode ser verificado em httpihegirqucebin.gov.briAWENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAO.aspx 
Chancela 149982101146259 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/03/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA MERCADO -VAREJA° POUCO PREGO EtRELI o 
PROTOCOLO 189583635- 28102/2018  

O 	 ATO 002 - ALTERAÇÂO _ 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL 

MATRIZ 

N IRE 29600138636 
CNPJ 10.231.416/0001-74 
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/03/2018 

EVENTOS 
051- CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 
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19/02/2020 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
10.231.41610001-74 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
31/07/2008 

NOME EMPRESARIAL 
MERCADO VAREJA° POUCO PRECO E IRELI 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
O VAREJAO POUCO PRECO PORTE 

ME 

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.12-1-00 -Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minirnercados, 
mercearias e armazéns 
47.21-1-02 -Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
47.22-9-02 - Peixaria 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifnitigranjeiros 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-03 - Cotrièrcio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interrnunicipal, interestadual e 
internacional 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
AV ENG. WALTER ARAGAO DE SOUZA 	 747 

CEP 
	

BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 
43.700-000 
	

KM 25 	 SIMOES FILHO 
UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
JOSMARIOSANTOS15@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(71) 8525-2072 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*Yr*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
31/07/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

-- 
EideT Geles o  t0  

v\ 

Aprovado pela Instrução ormat a RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/02/2020 às 16:42:21 (data e hora de 

*5•á\s.  
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Elder Celpers no de Paula 
Simões Filho, 19 de Fevereiro de 2020. 
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tgEmBRo DA COPEL 

ME 	ADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
CNPJ: 10.231.416/0001-74 
AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
DIRETOR 
RG: 1471095070 CPF: 017.497.764-64 

CARTÓRIO DE NOTAS E 
PROTESTO DE TITULOS em 	DA COMARCA DE SIMOESFILHO EIA 

ággee6j.glior8EMEL 64Ciarti-smafiW645% OWAEtAtjÉrrifaiKkf 84"J'AiOti1697P'7 aiwfwfm-flo -&-ti1M-0-6P` í1tRokortóir/7.  witlaw./ 
EAMÉtifiteisú gsgp, '4,;(fxr"r,EittREVENTE 
ini`60,11)5',6120/02/2-02í1 
8010TÉ;t5reitAtírsi 
'6riírilte~jíhlOBS 	ctdede 

Rua C n°154 Quadra G. Lote 01 do t 	 ,,,, - o!  
CEP 43 700.000 Simães Filho • 8al.i5. 	j71;30.i 	t71 9.960 
E•mail• npsIba@holmail com 
Tabeliã: Dra. Darcilemi 	 Atai ' 

\\ 
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MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza riQ 747, KM 25 - Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tel:. (71) 3298-5981 *" E-mail:. ovareja02017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-4 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

PROCURAÇÃO PARTICULAR 

Outorgante: 

O MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO, CNPJ n.° 10.231.416/0001-74, Endereço Av. Walter Aragão de Souza, 747, km 25, 
Simões Filho - BA CEP.: 43.700-000, telefone (71) 3298-5981, com contrato de constituição devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, neste ato representada por AGNALDO DE ANDRADE SANTANA, Brasileiro, 
Solteiro, portador do RG de n. 1471095070 e do CPF de n. 017.497.764-64, residente na Rua São Sebastião, 1 A, Casa, Térreo, km 25, CEP: 43.700-000, Cidade Simões Filho - BA,  com amplos poderes para assinar procuração, devidamente indicado no contrato social, 

ANA PAULA PEREIRA SANTOS, Brasileira, Solteira, portador do RG de n. 12850897-31 e do CPF de n. 028266175- 16, 
residente na Walter Aragão de Souza, 747,km 25 CEP: 43.700-000, Cidade Simões Filho-Ba como seu bastante procurador. 

Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante nomeia e constitui como seu bastante procurador o 
outorgado, com poderes para representá-lo, podendo para tanto, retirar e entregar mercadoria, requerer, participar de 
licitações, encaminhar processos, assinar e reformular propostas comerciais, assinar contratos ou qualquer outro 
documento, interpor recursos, dar lances e o que se fizer necessário para o fiel cumprimento deste instrumento, 
responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste. 

O presente instrumento tem validade de 01 (um) Ano, a partir da data de sua assinatura. 



ãgy.M.9.4rOPO O TERRITÓRIO  NACIONAL 

12.850.897-31 

ANA PAULA PEREIRA SANTOS 

GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS 

ANA CLÁUDIA ARACO PEREIRA 

SALVADOR BA 	 14-12-1988 

C.NAS. CM  SALVADOR BA OS 
PAÇO LV A62 FL 040 RT 227533 
028.266.175-16 	PIS 	20372434546 

41C;:7,krO/NRTEIRA DE IDENTIDADEMC"~ LEI N"  7.118 DE 29/08/83 
4.4 

Certifico e dou te 
documento aprese 

.0 0~hó200 

àtkNpftp,ioqs:ftiÁN, 
YACipti':OPMENté 
O SELO DE AUTENTI 

o'conts-utte:~:004!;, 
- 



À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 
Data de Abertura: 20/02/2020 
Hora de Abertura: 09:30 11S 
FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4 ,ao 
Josa Pereira,Sante. 

MEMBRO DA COPEL 

' 	 MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza n° 747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tel:. (71) 3298-5981 E-mail:. ovarejao2017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

Prezados Senhores, 

A empresa MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.° 10.231.416/0001-74, estabelecida na Av. 
Walter Aragão de Souza, n° 747, bairro km 25, CEP 43.700-000, cidade de Simões Filho-Ba, atendendo à convocação veiculado 
para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020 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. 42  da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 
2002. 

âti,00\\cs 
 iotsw.0 

fiabAt\S.Vi osatkvz,0 100  

_dipp4 itieLdk_ 
ME 	ADO VAREJÃO OU CO, PREÇO EIRELI 
CNPJ: 10.231.416/0001-74 
AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
RG: 1471095070-SSP/BA CPF: 017.497.764-64 

SIMÕES FILHO, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

E10.231.41610001-7711 
MERCADO VAREJÃO POUCO V\ 

PREÇO EIRELI - ME 
AV, ENG. WALTER ARAGÃO DE SOUZA 

No 747 KM 25 CEP : 43.700-000 

L SIMÕES FILHO - BA __I 



IAS DE ALCAN 
REGISTRO: BA-019124/0-0 

CPF : 654.265.501-82 

41 AO 
doe 	Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL El der Celesf 

MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza n°747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tel:. (71)3298-5981 ***E-mail:. ovarejao2017@gmai1.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SB/IÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 
Data de Abertura: 20/02/2020 
Hora de Abertura: 09:30 HS 
FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 

 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Editalpi  

ANEXO VII VII - DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

335 
o' 

MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI, por meio do seu responsável legal e Contador ou Técnico Contábil, declara sob as 
da lei, que: 

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

O valor da receita bruta anual da sociedade, no Ultimo exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 32, da Lei 
Complementar ri° 123/06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 39, § 49, incisos I a X, da mesma Lei. Por ser a 
expressão da verdade, firmo a presente. 

SIMÕES FILHO, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

M CADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
CNPJ: 10.231.416/0001-74 
AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
RG: 1471095070-SSP/BA CPF: 017.497.764-64 

ri0.231.416/0001-770 
MERCADO VAREJÃO POUCO 

PREÇO EIRELI - ME 

NiAV:ENG. WALTER ARAGÃO DE SOUZA 

ssi44

,4 1\  
0  747 KM 25'CEP : 43.700-000 

lik 	• 9ES FILHO - BA ..1 
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51 .270.234/0001a 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME I 

Rua Miguel Calmon, n° 532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 

Salvador - BA. 	.~1 

RVC Comercio ElRELI- Me 
Endereço: Rua Miguel Calmon n°532, Edil Cidade do Crato 

Sala 210, 2° andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador— BA, 

Telefone: 075 34233577/071 3241 9890 
Email: rvceirele@outlook.com  

CNR1: 26.270.234/0001-42 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIViD'UAI., DE7MSP-ONSABkLIDADE 
LIMITADA 

RVC COMERCIO EIRELI 

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição: 

CARMELIA SAMPAIO CUNHA NETA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 24/10/1976, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF n° 935.623:735-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 
0672006138, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA - BA, 
residente e domiciliado no(a) TRAVESSA PINTO, 20, ANDAR TERCEIRO, PERNAMBUES, 
SALVADOR, BA, CEP 41.110-390, BRASIL. 

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

   

CLÁUSULA  PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial RVC COMERCIO EIRELI ro 

• 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA MIGUEL CALMON, 532, EDIÉN 
CIDADE DO CRATO SALA 510, COMÉRCIO, SALVADOR, BA, CEP 40.015-010. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo. 

:pc• OBJETO E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A emprésa tem por objeto(s): 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU 
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO 
VAREJISTA DE MÓVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E 
BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO 
VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, FOTOCÓPIAS, COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DOMICILIAR, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 

Elclet Geles 

MORO DA COPEL 
tosa Pereira Santos 

Req. 	1 0000 795 070 DBE: ba7520132700093562373520 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDfililiALDB-RES-  PONG-Álk DÀDE 

LIMITADA 	¡O' 
RVC COMERCIO EIRELI 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente. 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria. 
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 
4754-7/01 - comércio varejista de móveis. 
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e 
vídeo. 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática. 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. 
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e 
seu prazo de duração é indeterminado. 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R$ 100.000,00 ( cem mil reais), totalmente 
subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular. 

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a 
CARMELIA SAMPAIO CUNHA NETA com os poderes e atribuições de representação ativa e 
passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, 
sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-
se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 

s v 	cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados. 
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SALVADOR, 20 de setembro de 2016. 
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIV2Dt3AËL3r4tEgONSAliDÉIDADE 
LIMITADA 

RVC COMERCIO EIRELI 

DO FALECIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade 
com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. 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 
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 DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não 
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a 
presente EIRELI. 

DA CLAÚSULA ARBITRAL 
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ATO DE ALTERAÇÃO N2 2 DA RVC COMERCIO EIRELI 

CNPJ n2 26.270.234/0001-42 

C.ARMELIA SAMPAIO CUNHA NETA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
24/10/1976, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF n" 935.623.735-20, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n" 0672006138, órgão expedidor SSPBA - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) TRAVESSA PINTO, 20, ANDAR TERCEIRO, PERNAMBUES, SALVADOR, 
BA, CEP 41110390, BRASIL. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome RVC COMERCIO 
EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 
29600149891, com sede Rua Miguel Calmon, 532, Edf Cidade do Grato 2 Andar Sala 
210, Comércio Salvador, BA, CEP 40.015-010, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n°26.270.234/0001-42, delibera e ajusta apresente 
alteração, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

DO TITULAR. 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para 
BRUNO PASCO.AL  FREITAS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 31/01/1989, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n°048.313.365-56, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 1161528504, órgão expedidor SSP-BA - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ULYSSES GUIMA.RAES, 495, 
SALVADOR, SUSSUARANA, SALVADOR, BA, CEP 41213300, BRASIL. 

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a BRUNO PASCOAL 
FREITAS com os Nderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
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Certifico o Registro sob o n°97780257 em 03/08/2018 
Protocolo 188617086 de 03/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 182810280056242 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinaria em 03/08/2018 
por Helio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO N2 2 DA RVC COMERCIO EIRELI 

CNPJ n2 26.270.234/0001-42 

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do TITULAR. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIIVIPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido dc 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 pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício c o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR. 

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

SALVADOR, 26 de julho de 2018. 
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Certifico o Registro sob o n°97780257 em 03/08/2018 
Protocolo 188617086 de 03/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em htlp://reginjuceb.ba.gov.br/AUT  ENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 182810280056242 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO Ne 2 DA RVC COMERCIO EIRELI 

CNPJ ng 26.270/34/0001-42 

BRUNO PASCOAL FREITAS 
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Certifico o Registro sob o n° 97780257 em 03/08/2018 
Protocolo 188617086 de 03/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 182810280056242 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assálada em 03/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretalio Geral 
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EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
 

MATRIZ 

NIRE 29600149891 
CNPJ 26.270.234/0001-42 
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2018 

JUCEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n°97780257 em 03/08/2018 
Protocolo 188617086 de 03/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO E1REL1 N1RE 29600149891 
Este documento pode ser verilicado em http://reginjuceb.ba.gov.br/ 
Chancela 182810280056242 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



ATO DE ALTERAÇÃO N2  3 DA RVC COMERCIO EIRELI 

CNPJ n2 26.270.234/0001-42 

BRUNO PASCOAL FREITAS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/01/1989, 
SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n" 048.313.365-56, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
n" 1161528504, órgão expedidor SSP-BA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 
AVEI41D?\ ULYS.E.S.  GL,JIMA_RAE.S, 495, S.1.18,S.I.JARANÁ, S?.XLVA_D.  OR, BA..  CEP 
41213300, BRASIL. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada dc nome RVC COMERCIO 
EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 
29600149891, com sede Rua M igLiel Calmon, 532, Edf Cidade do Crato 2 Andar Sala 
210, Comércio Salvador, BA, CEP 40.015-010, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica//VIF sob o n" 26.270.234/0001-42, delibera c ajusta a presente 
alteração, nos termos da Lei n" 10.406/ 2002, :mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU 	{A 
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR., 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO 
DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 

YORD, C.QM.C.IQ 
VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA 
E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE 
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE 
PRODUTQS SANEANTES E DOMTSSANITÁRIOS.. 
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JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°9778633] em 24/08/2018 
Protocolo 188439765 de 23/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em hltp://reginjuceb.ba.gov.b 
Chancela 184766045029454 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/Ot 018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO N9 3 DA RVC COMERCIO EIRELI 

CNP1 n9- 26.270.234/0001-42 

.CNAE FISCAL 

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não especificados anteriormente 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
informática 
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
audio e vídeo 
4754-7/01 - comércio varejista de móveis 
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa c banho 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
	

til 
CLÁUSULA SEGUNDA. -  O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A.s Clausulas e condições estab.eleeidas em atos já 
arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam 
em vigor. 

SALVADOR, 22 de agosto de 2018. 
.4k 
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Certifico o Registro sob o n°97786337 em 24/08/2018 
Protocolo 188439765 de 23/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 184766045029454 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretério Geral 
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Req: 81800000758747 

Certifico o Registro sob o n°97786337 em 24/08/2018 
Protocolo 188439765 de 23/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/ 
Chancela 184766045029454 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

Página 3 

TENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
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JUCEB 188439765 

IMRE 29600149891 
CNN 26 270 234/0001-42 
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2018 

EldeT C tino 
comro 

Jos 	erma Santa 
MEMBRO DA COPEL 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA RVC COMERCIO ---------ig?".... "—:0" EIRELI 
',. PROTOCOLO 188439765- 23/08/2018  ATO 002 - ALTERAÇÃO 	 s.) 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n°97786337 em 24/08/2018 
Protocolo 188439765 de 23/08/2018 
Nome da empresa RVC COMERCIO EIRELI NIRE 29600149891 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br  UTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 184766045029454 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08 18 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

24/08/2018 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. __.....__ .. 
EMPRESA 

Nome Empresarial 	RVC COMERCIO EIRELI 

Natureza Juridica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600149891 

CNPJ 

26.270.234/0001-42 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
30/09/2016  

Inicio da atividade 

30/09/2016 

Endereco: 
RUA MIGUEL CALMON, 532 EDF CIDADE DO GRATO 2 ANDAR SALA 210, COMÉRCIO, SALVADOR, BA - CEP: 40015010 

OBJETO SOCIAL  
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 

-2,0MERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 
RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS.  

CAPITAL SOCIAL  PORTE PRAZO DE DURACÃO 

R$ 100,000.00 
CEM MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

Microempresa XXXXXX 

TITULAR/ADMINISTRADOR 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Término do mandato 

BRUNO PASCOAL FREITAS 
048.313.365-56 

SÓCIO /ADMINISTRADOR XXXXXX XX/XX/XXXX 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 

Data 	 Número 
24/08/2018 	 97786337 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 - ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNN: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXXXX 

Observação 

LI 

Elder CreSt de 	Jos 	Pefelra Santos 
MEMBRO DA COPEL 

204878713  

1111111111111111111111111111111111111 
CONTROLE: 156.093.863.899.00 CPF SOLICITANTE: 901.803.725-72 NIRE: 296001498 Emitida: 23/01/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇ • http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 	 `Cr 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 
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JUCEB 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	RVC COMERCIO EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600149891 

CNPJ 

26.270.234/0001-42 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
30/09/2016 

Inicio da atividade 

30/09/2016 

Endereco: 
RUA MIGUEL CALMON, 532 EDF CIDADE DO CRATO 2 ANDAR SALA 210, COMÉRCIO, SALVADOR, BA - CEP: 40015010 

SALVADOR - BA, 23 de Janeiro de 2020 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

204878713 

1111111111111111111111111111111111M 
CONTROLE: 156.093.863.899.00 CPF SOLICITANTE: 901.803.725-72 NIRE: 29600149891 Emitida: 23/01/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bilregin.ba/telavalidadocs.aspx  



DATA DE ABERTURA 
30/09/2016 NUMERO DE INSCRIÇÃO 

26.270.234/0001-42 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

PORTE 
ME 

NÚMERO 
532 

COMPLEMENTO 
EDF CIDADE DO GRATO 2 ANDAR SALA 
210 

LOGRADOURO 
R MIGUEL CALMON 

TELEFONE 
(71) 3403-5810 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MBCONTABILIDADE@OLCOM.BR  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/09/2016 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.****.. 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

12/02/2020 • 

CEP 
40.015-010 

BAIRRO/DISTRITO 
COMERCIO 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

Li 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no4a 12/02/2020 às 17:23:22 (data e hora de Brasília). 

%NO 
•èw- 

1/1 

Oder Celesti o de Paub 
ne' pereira Santc, 

MERO DA COPEL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
,*..*... 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes dom issanitários 

NOME EMPRESARIAL 
RVC COMERCIO BREU 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios 
não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Em presári 
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CNPJ: 26.270.234/0001-42 
BRUNO PASCOAL FREITAS 
CPF n°048.313.365-56 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A empresa RVC COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n.o 26.270.234/0001-42, 
estabelecida na RUA MIGUEL CALMON EDF CIDADE DO CRATO, no 532, bairro 
COMÉRCIO, CEP 40015010, cidade de SALVADOR, atendendo à convocação veiculada para 
o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020 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.o 10.520, de 17 de julho de 2002. 

5-6.270.23410001a 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calmon, n° 532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 

Salvador - BA. 

RVC Comercio EIREL1- Me 
Endereço - 	 ucl Calmon n°532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, g° andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador— BA, 
Telefone: 075 34233577/075 9988-4218 

Email: rvceireleoutlook.com  
CNPJ: 26.270.234/0001-42 
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SALVADOR — BAHIA 20 de Fevereiro de 202 

2 C Comercio EIRELE- Me 
CNP.1: 26.270.234/0001-42 
BRUNO PASCOAL FREITAS 
CPI' 110048.313.365-56 
RG n°11.615.285-04 
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1r6.270.23410001 42 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calmon, n9  532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 

Salvador - BA. 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

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

A empresa RVC COMERCIO EIRELI , inscrita no CNP.] sob n.o 26.270.234/0001-42, 
estabelecida na RUA MIGUEL CALMON EDF CIDADE DO CRATO, no 532, bairro 
COMÉRCIO, CEP 40015010, cidade de SALVADOR atendendo à convocação veiculada 
para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020, 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. 

RVC Comercio ['RELI- Me 
Rua 	el Calmon n°532, Edf. Cidade do Grato 

andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador— I3A, 
Telefone: 075,34233577/075 9988-4218 

Email: rvceirele@outlook.com  
CNP.1: 26.270.234/0001-42 



VC Comercio E REL15- Me 
CNI).1: 26.270.234/0001-42 
BRUNO PASCOAL FREITAS 
CM' n°048.313.365-56 
RO n°11.615.285-04 

SALVADOR — BAHIA 20 de Fe rreir. de 20 
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MEMBRO DA COPEL Endereço: Rua 
Sala 210, 2° anda 

1/455,4  

4 

À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

RVC COMERCIO EIRELI , 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. 

R.270.23410001-4-2 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calmon, ng 532, Ed. Cidade do Crato 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 

Salvador - 

.RVC Comercio EIREL1- Me 
guel Calmon n°532, Edf. Cidade do Grato 

El': 40.015-010 Comercio - Salvador —I3A, 
Telefone: 075 34233577/075 9988-4218 

Email: rvceirele@oullook.com  
CT\11).1: 26.270.234/0001-42 

mur 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Prezados Senhores: 

A empresa RVC COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n.o 26.270.234/0001-42, 
estabelecida na RUA MIGUEL CALMON EDF CIDADE DO CRATO, no 532, bairro 
COMÉRCIO, CEP 40015010, cidade de SALVADOR, atendendo à convocação veiculada para 
o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020, junto Câmara Municipal de Simões 
Filho, para a o fornecimento dos materiais 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; 
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. 

SALVADOR — BAHIA 20 de Fevereiro de 2020 

VC Comercio E ZELE- Me 
CNP.1: 26.270.234/0001-42 
BRUNO PASCOAL, FREITAS 
CPF n°048.313.365-56 
RO n°11.615.285-04 

d
dt 

Jose Pereira San.t,. 
MEMBRO DA COPEL 

R.270.234/0001-4721 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calmon, ri° 532, Ed. Cidade do Crato 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015.010 

Salvador- BA. 

RVC Comercio UREIA- Me 
Endereço: Rua Mi eI Calmon n°532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, 2' andar, C : 40.015-010 Comércio - Salvador — BA, 
Telefone: 075 34233577/075 9988-4218 

Email: rvceirele@outlook.com  
CN1'.1: 26.270.234/0001-42 
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AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA-E 
AV. VALE DAS PEDRINHAS -431 NORDESTE CEP:41.905-615 

CNPJ:07.805.424/0001-72 INSC.:68.126.876 
TEL:71-3344-8721-32487835 

CÂMARA MU 	AL DE SIMÕES FILHO 	 amecomercia12@gmall.com  
Gabriel Barbosa Araújo 

Apoio 	 1 

rd 5 

MO USE INFORMA TICA 
CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS 	- d' 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 004/2020 
ABERTURA 20/02/2020 AS: 9:30HS 

EIM ~CRIMINAÇÃO' MARCA U W , 	.UNT , P. 	1 

01 
Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve conter 100% de 
café e o selo da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café); Maratá KG 520 15,00 7.800,00 

02 
Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, parasitas 
e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; Pindorama KG 400 2,35 940,00 

03 
Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 98,5% de 
sacarose, aparência homogênea e estar livre de sujidades, parasitas e larvas; KG Marahattan KG 15 6,15 92,25 

04 
Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a presença de soro e amido, acondicionado em embalagem 
contendo 200 g; Itambé KG 520 20,00 10.400,00 

05 
Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, sem a presença de soro e amido, acondicionado em lata de 
400g; Gloria LTA 30 9,30 279,00 

06 
Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de lOg - caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. Maratá CX 25 38,99 974,75 

07 
Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas acondicionado 
em sache de 10g — caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. Maratá CX 25 39,00 975,00 

08 
Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas acondicionado 
em sache de 10g — caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. Maratá CX 25 39,00 975,00 

09 
Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de lOg — caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. Maratá CX 50 46,74 2.337,00 

10 

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, de polipropileno, capacidade de 200m1, com massa mínima de 2,20g, 
por unidade, material transparente isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas 
afiadas e rebarbas e em conformidade com a norma ABNT-NBR 14865/2002. Na embalagem devem ser 
identificadas a capacidade total e a quantidade de copos, ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e  
o numero do registro do INMETRO. Em relação à marcação e identificação, os copos devem trazer gravadas em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: marca ou identificação do fabricante, 
capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro.Embalagem 
em manga/pacote inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto, marca e informações 
sobre o fabricante. CX.2599 und Coposchio CX 100 _ 

- 

70,00)_ 
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MOUSE INFORMÁTICA 

11 

Copo plástico descartável, resistente, atóxido, de polipropileno, capacidade de 50m1, com massa mínima de 0,75g, 
por unidade, com resina termoplástica que suporte 100°C, destinada ao consumo de bebidas quentes, feito de 
material transparente, não tóxico, de cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. Em relação à 
marcação e identificação, os copos devem trazer gravados em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do 
material para reciclagem, conforme NBR ou lnmetro. Embalagem em manga/pacote inviolável, contendo 100 
unidades ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e o numero do registro do INMETRO. Nelas 
devem estar impressos a Razão Social, nome fantasia caso exista, e CNPJ, endereço completo do 
fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade. cx.c/2500  und 

Coposul CX 40 33,90 1.356,00 

12 
Pano de prato para limpeza, de cor branca confeccionado em tecido de algodão grosso de alta gramatura, que 
enxugue com facilidade. Tamanho aproximado: 70cm x 46cm composto de 100% algodão. Brulimp UND 80 3,00 240,00 

13 

Água mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A água mineral deverá ser 
entregue em garrafões retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas transparentes com capacidade de 20 
(vinte) litros, fornecido por substituição pela contratada com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data 
da entrega, plenamente preenchidos, devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade intacta, reconhecida pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a classificação da água aprovada pelo 
DNPM, através do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN/CPRM. 

M.fontes UND 800 7,20 

, 

5.760,00 

14 

Adoçante dietético, líquido, tipo artificial, contendo sacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente contendo 200 
ml. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, composição, data de 
fabricação, prazo/data de validade. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS 

Adocyl UND 10 
. 

4,55 

í 

45,50 

15  

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais, envasada em copos com 200m1e entregue em 
caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, sem flocos em deposito ou 
corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em  
copo fabricado em plástico resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, 
furos, fissuras ou amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou numero do processo do DNPM, 
contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do lote, 
composição química, características físico — químicas, nome do laboratório, número e data da análise da água,  
volume, data de envasamento e validade. Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS cx.c/48 
und D.davila CX - 260  

Q.- .00.‘ 
Cr 

S)..) 
W 

' 

./ 

; (n) 	r- 

i» 
j° 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP 
AV. VALE DAS PEDRINHAS -431 NORDESTE CEP:41.905-615 

CNPJ:07.805.424/0001-72 INSC.:68.126.876 
TEL:71-3344-8721-32487835 
amecomercia12@gmail.com  
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16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes pára água, feitas de vidro resistente à lava louças. Dimensões 
aproximadas: Altura: 195 mm/ Diâmetro: 95 mm. Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá ser 
acondicionado em caixa com proteção contra impactos. cx.c06 und Nadir CX 12 36,00 432,00 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e tampa com capacidade de 02 litros. As seguintes 
informações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). Plasvale UND 30 8,00 240,00 

18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com capacidade de 01 litro. As seguintes informações deverão 
ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). Termolar UND 10 73,45 734,50 

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) norma(s) 
da ABNT vigente(s). Kehome UND 7 36,00 252,00 

20 
Escorredor de copos em aço inox com capacidade para 9 copos. O produto deverá ser entregue montado e deverá 
atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s) Kehome UND 7 72,00 504,00 

21 

Água mineral com gás envasada em garrafa de 500mle entregue em packs de 12 unidades cada. Apresentação: A 
água devera apresentar-se límpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, 
no mínimo, 60 dias da data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou numero do processo do DNPM, 
contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do ;ote, 
composição química, características físico — químicas, nome do laboratório, número e data da análise da água, 
volume, data de envasamento e validade. Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS pct.c/12 
und Indaia PCT 40 15,80 

' 
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AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP 
AV. VALE DAS PEDRINHAS -431 NORDESTE CEP:41.905-615 

CNPJ:07.805.424/0001-72 INSC.:68.126.876 
TEL:71-3344-8721-32487835 
amecomercia12@gmail.com  
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MOUSE INFORMÁTICA 

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N2. 004/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 20/02/2020 ÀS 09:30HS 

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA 

A Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda. CNPJ: 07.805.424/0001-72, Com sede na 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431 - NORDESTE, CEP: 41.905-615, atendendo á convocação 
veiculada para o processo Licitatório Pregão presencial supramencionado, vem apresentar 
sua proposta de preço detalhada na forma abaixo: 

Declaramos que: 
Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 
verificados na sua preparação. 
Que os preços propostos estão inclusos todos os custos relativos ao fornecimento dos 
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato. 
Nos preços proposto 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 partir da data de 
sua apresentação. 
A proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o 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, as especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimento 
determinados pela autoridade competente. 
Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis por todo o período de execução do contrato, 
até o prazo máximo de 12 meses a contar da data de apresentação da proposta de preços, 
que será a mesma data de abertura da licitação. 
O Nosso preço global foi elaborado de acordo com os valores indicados na planilha anexa, 
que faz parte integrante da presente carta proposta, como se nela estivesse transcritos, 
totalizando o valor de conforme proposta em anexo. 
Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal 
de Simões Filho. 

Bernadino 7rais Barbosa-Sócio  
97.392.525-91 
2.238.724-23 

AME COMERCIAI DE MAT. DE ESCRFTORIO LTDA 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431- NORDESTE, CEP: 41.905-615 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876 
TEL. 3347-8921 / 3248-7835 
amecomercia12@gmail.com  
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MOUSE INFORMÁTICA 
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LicitÀçõã 
PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 20/02/2020 ÀS 09:30HS 

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA 

A Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda., CNPJ: 07.805.424/0001-72, declara sob 
as pena da lei, que: 
Aceitamos todas as cláusulas e condições deste Edital. 
Que os preços propostos estão inclusos todos os custos relativos ao fornecimento dos 
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato, inclusive a diferença da alíquota do ICMS, se houver; 
Que os produtos cotados atende todas as exigências do Edital relativas a especificações e 
característica, inclusive técnica, e serão novos e em perfeitas condições de uso. 

Que dispomos dos materiais a serem utilizados. Apresentamos e submetemos a V.Sa. 
Proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade 
por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação, conforme 
segue: 
Que tomamos conhecimentos de todas as informações e condições, para o cumprimento 
das obrigações do objeto desta licitação. 
Que o prazo de validade da proposta, entrega e execução é conforme estabelecido no 
Edital. 
Somos Optante pelo Simples Nacional. 
Que Substituiremos de imediato, o item recusado pelo Órgão, por outro similar ou 
superior, sem nenhum ônus para o contratante: 
O Responsável p/assina o eventual contrato e o Sr. Bernadino Morais Barbosa, casado, 
brasileiro, comerciante, endereço comercial abaixo, C.I. 2.238.724-23. CPF: 397.392.525-
91. 
Garantia Conforme Edital. 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Banco Bradesco AG. 0232 - 1 C/C 107112-2 

r dex  
4,1 Á Ne 

Jose,  • Pereira Sanu,  
MEMBRO DA coPg,L. 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431- NORDESTE, CEP: 41.905-615 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876 
TEL. 3347-8921 / 3248-7835 
amecomercia12@gmai1.com  



M 1RCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIREÏJ 
CNPJ: 10.231.416/0001-74 
AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
RG: 1471095070-SSP/BA CPF: 017.497.764-64 

446to  J/Adtovh  
o 

It4ft\ 
dosa • ereira Santo 

• 

MEMBRO DA COPEI 

0.1.*  

%Ns\s' • 	‘Ok» et' çii3O 

MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza o° 747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tek. (71)3298-5981 ***E-mail:. ovarejao2017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 
Data de Abertura: 20/02/2020 
Hora de Abertura: 09:30 HS 
FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho„, 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

P 

o2/ 

t333 é  

45\ 

A empresa MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.° 10.231.416/0001-74, estabelecida na Av. Walter 
Ar'agão de Souza, n° 747, bairro km 25, CEP 43.700-000, cidade de Simões Filho-Ba, telefone (71) 98147-9524, email 

rejao2017@gmail.com, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020, vem 
apresentar sua proposta de preços atendendo as especificações abaixo: 

Declaramos que: 

1- Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. II - Nos 
preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento, taxas, impostos e demais encargos 
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 

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

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

V - Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. 

VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos materiais objeto desta 
licitação, inclusive as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, 

ostos, 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. 

ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇOS 

1-1)1  

SIMÕES FILHO, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 

F10.231.416/0001 -74 1 
MERCADO VAREJÃO POUCO 

PREÇO EIRELI - ME 
AV. ENG. WALTER ARAGÃO DE SOUZA 

No 747 KM 25 CEP : 43.700-000 

L SIMÕES FILHO - BA j 



MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI k'Á AV. Walter Aragão de Souza nQ 747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 
Tel:. (71) 3298-598I 	E-mail:. ovarejao2017@gmail.00rn 

CNPJ: 10.231.416/0001-74 
INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

L  

PROPOSTA DE PREÇOS 

Á Câmara Municipal de Simões Filho 

Comissão Permanente de Licitação 

D 	Abertura: 20 de fevereiro de 2020 

Horário: 09h:30min. Pregão Presencial n° 004/2020 

Razão Social: MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 

End: Av. Walter Aragão de Souza, 747, km 25, Simões Filho- Ba, Cep: 43.700-000- 

C.N.P.J: 10.231.416/0001-74 

TELEFONE: (71) 98147-9524 	CONTATO: Ana Paula . 	opia •a  ,zolaist 2k 
unto .çe, 

E-MAIL: ovarejao2017@gmail.com  

Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca 
Quant 

. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1 

Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a 
vácuo em embalagem de 250g. Deve conter 100% de 

e o selo da ABIC (Associação Brasileira da Indústria 
de Café); 

KG 

\café 

MARATA 520 R$16,90 R8.788,00 

2 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de 
sacarose, 	aparência 	homogênea, 	livre 	de 	sujidades, 
parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; 

KG URBANO 400 R$ 2,49 R$ 996,00 

3 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem 
- Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo 
sacarose, aparência homogênea e estar 
sujidades, parasitas e larvas; 

individual de 5g 
de 98,5% de 

livre de 

KG 

ode  ,pers 

UNIÃO 

tnr:/rJoe P9t5 
4/ 	 b. 

15 

3 	tios 
 

i$ 46,00 
/ 

R$690,00 

L 
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Data de Abertura: 20/02/2020 
Hora de Abertura: 09:30 HS 
FINALIDADE DA LICTTAÇÃO /OBJETO: 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 



A 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 
Data de Abertura: 20/02/2020 
Hora de Abertura: 09:30 HS 
FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 

Cr:  

MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza n°747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tal:. (71) 3298-5981 "* E-mail:. ovarejao2017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

4 

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a 
presença 	de 	soro 	e 	amido, 	acondicionado 	em 
embalagem contendo 200 g; 

KG LOLLA 520 R$ 21,89 R$ 11.382,80 

5 

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, sem 
a presença de soro e amido, acondicionado em lata de 
400g; 

LATA LOLLA 30 R$ 15,90 R$ 477,00 

6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado 	em 	sache 	de 	lOg - caixa 	com 	24 
cartuchos com 10 saches. 

CX DR.OETKER 25 R$ 62,00 R$ 1.550,00 

7 

Chá 	de 	boldo 	com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas 	e larvas 
acondicionado em sache de 	10g - caixa com 	24 
cartuchos com 10 saches. 

CX DR.OETKER 25 R$ 62,00 R$ 1.550,00 

8 

Chá 	de 	cidreira 	com 	aspecto, 	cor, 	odor 	e 	sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 	10g - caixa com 	24 
cartuchos com 10 saches. 

CX DR.OETKER 25 R$ 62,00 R$ 1.550,00 

9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 
acondicionado em sache de 10g - caixa com 	24 
cartuchos com 10 saches. 

CX DR.OETKER 50 R$ 65,00 R$ 3.250,00 

10 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, capacidade de 200m1, com massa mínima 
de 2,20g, por unidade, material transparente isento de 
materiais 	estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformações, 	bordas 	afiadas 	e 	rebarbas 	e 	em  
conformidade com a norma ABNT-NBR 14865/2002. Na 
embalagem devem ser identificadas a capacidade total e 
a 	quantidade de copos, ostentando o Símbolo de 
Identificação da Conformidade e o numero do registro 
do INMETRO. Em relação à marcação e identificação, os 
copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte:Elder 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e 	símbolo de 	identificação 	do 	material 	para 
reciclagem, conforme NBR ou Inmetro.Embalagem em 
manga/pacote inviolável, com 100 rdades, contendo 
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R$ 80,00 
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R$ 8.000,00 



MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragáo de Souza riQ 747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tel:. (71)3298-5981 *** E-mail:. ovarejao2017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

VP A  
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / 
PROCESSO ADMINIS fRATIVO N° 012/2020. 
Data de Abertura: 20/02/2020 
Hora de Abertura: 09:30 HS 
FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA AD14]NISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes no Teimo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

dados de identificação do produto, marca e informações 
sobre o fabricante. 

11 

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 	atóxico, 	de 
polipropileno, capacidade de 50ml, com massa mínima 
de 0,75g, por unidade, com resina termoplástica que 
suporte 	100°C, destinada 	ao consumo de bebidas 
quentes, feito de material transparente, não tóxico, de 
cor branca, 	isento 	de 	materiais 	estranhos, 	bolhas, 
rachaduras, 	furos, 	deformações, 	bordas 	afiadas 	e 
rebarbas e em conformidade com a norma ABNT- NBR 
14865/2002. Em relação à marcação e identificação, os 
copos devem trazer gravados em relevo, com caracteres 
visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do 
copo e 	símbolo de 	identificação 	do 	material 	para 
reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. Embalagem em 
manga/pacote 	inviolável, 	contendo 	100 	unidades 
ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade 
e o numero do registro do INMETRO. Nelas devem estar 
impressos a Razão Social, nome fantasia caso exista, e 
CNPJ, endereço completo do fabricante/importador, 
descrição do produto, capacidade total e quantidade. 

CX CO POSCC H 10 40 R$ 79,00 R$ 3.160,00 

12 

Pano 	de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 	branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de alta 
gramatura, 	que 	enxugue 	com 	facilidade. 	Tamanho 
aproximado: 70cm x 46cm composto de 100% algodão. 

U ND LIMPOL 80 R$ 6,55 R$ 524,00 

13 

Água mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada 
em garrafões de 20 (vinte) litros. A água mineral deverá 
ser entregue em garrafões retornáveis de substâncias 
resinosas 	e/ou 	poliméricas 	transparentes 	com 
capacidade 	de 	20 	(vinte) 	litros, 	fornecido 	por 
substituição 	pela 	contratada 	com 	validade 	para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega, 
plenamente preenchidos, devidamente lacrados com 
tampa 	de 	inviolabilidade 	intacta, 	reconhecida 	pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, 
contendo no rótulo a classificação da água aprovada 
pelo DNPM, através do Laboratório de Análises Minerais 
- LAMIN/CPRM. 
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MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza ng 74-7, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tel:. (71) 3298-5981 ***E-mail:. ovarejao2017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.98703U- 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / & _ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 	, ...._ 	_.---;--- 

' Data de Abertura: 20/02/2020 	 A 	.." 
Hora de Abertura: 09:30 HS 

 FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes no Temo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

_ 

14 

Adoçante 	dietético, 	líquido, 	tipo 	artificial, 	contendo 
sacarina 	e 	cidamato, 	acondicionado 	em 	recipiente 
contendo 200 ml. As seguintes informações deverão ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 	diretamente 	sobre 	a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 
composição, data de fabricação, prazo/data de validade. 
Conforme 	a(s) 	Norma(s) 	e/ou 	Resolução(ões) 
vigente(s) da Anvisa/MS. 

U ND ZERO-CAL 10 R$ 4,30 R$ 43,00 

15 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes 
naturais, envasada em copos com 200m1 e entregue em 
caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A água 
devera apresentar-se límpida, sem flocos em deposito 
ou corpos estranhos e com validade para consumo de, 
no 	mínimo, 	60 	dias 	da 	data 	da 	entrega. 
Acondicionamento: 	Em 	copo fabricado em plástico 
resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, sem 
vazamentos, 	manchas, 	odores, 	furos, 	fissuras 	ou 
amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação 
ou numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo,  
nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, 
Município, Estado, número do lote, composição química, 
características físico - químicas, nome do laboratório, 
número e data da análise da água, volume, data de 
envasamento e validade. Conforme as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

CX IN DAIÁ 

Ça\t• 	 koio 

tkb5l1.0 

260 R$ 30,00 R$ 7.800,00 

16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, 
feitas de vidro resistente à lava louças. Dimensões 
aproximadas: Altura: 	195 	mm/ Diâmetro: 	95 	mm. 
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá ser 
acondicionado em caixa com proteção contra impactos. 

CX NADIR 12 R$ 42,00 R$ 504,00 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e 
tampa 	com 	capacidade 	de 	02 	litros. As 	seguintes 
informações 	deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ 
do fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s) . 
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R$ 1.199,70 

18 Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade 	de 	01 	litro. 	As 	eguintes 	informaes ffl 

é",ki 

UN MONTINA R$ 80,00 R$ 800,00 



MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza riQ 747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Tel:. (71) 3298-5981 "* E-mail:. ovareja02017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 132.987.875 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 / ‘-‘,‘ 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020. 
Data de Abertura: 20/02/2020 	

335  
FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO:   N1,  o  Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 

conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

deverão 	ser 	impressas 	e 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente 	sobre 	o produto: 	nome 	ou 	CNP) 	do 
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). 

i 

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, 
dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/- 2 cm. 
Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND TRAMONTINA 7 R$ 110,00 R$ 770,00 

20 

Escorredor de copos em aço inox com capacidade para 9 
copos. O produto deverá ser entregue montado e deverá 
atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UNO TRAMONTINA 7 R$ 92,90 R$ 650,30 

21 

Água mineral com gás envasada em garrafa de 500m1 e 
entregue em packs de 12 unidades cada. Apresentação: 
A água devera apresentar-se límpida, sem flocos em 
deposito ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Rótulo com carimbo de aprovação ou 	numero do 
processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da 
fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município, 
Estado, 	número 	do 	lote, 	composição 	química, 
características físico - químicas, nome do laboratório, 
número e data da análise da água, volume, data de 
envasamento e validade. Conforme as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

PC 
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R$ 19,99 R$ 799,60 

TOTAL R$60.564,40 
' 'df\ 

Valor total estimado de R$ 60.564,40 (Sessenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Condições de pagamento: Conforme fornecimento. 
Prazo de Entrega: Conforme Edital. 

Ce‘es  eiro 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, 
após solicitação da Administração. 
Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto 
estiverem acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data 
de fabricação ou lote, data de validade, orma(s) vigente(s) e egistros 	órgãos competentes variando em cada caso. 

preU 	 josa Pereira Sant,  
plEmBRD DA COPEL 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

Hora de Abertura: 09:30 HS 
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TICLCÁ  
CAIO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 

CNPJ: 10.231.416/0001-74 
AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
RG: 1471095070-SSP/BA CPF: 017.497.764-64 

de PaLst,  Pereira Sante, 
MEMBRO DA COPE. Elder CeleSt‘n  

Preg 

MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI 
AV. Walter Aragão de Souza n°747, KM 25- Simões Filho - CEP: 43700-000 

Te!:. (71) 3298-5981 *" E-mail:. ovarejao2017@gmail.com  
CNPJ: 10.231.416/0001-74 

INCRIÇÃO ESTADUAL: 17.875 

0C1 	
O,. 

À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS 

FINALIDADE DA LICITAÇÃO /OBJETO: 
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, 
conforme especificações constantes no Termo de Referencia — ANEXO I e ANEXO II, deste Edital. 

Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na sua metade, 
tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para os itens 13,15 e 21, que 
possuem outro prazo de validade. 

Nota 4: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou 
no desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, 
deverá a CONTRATANTE convocar a presença do representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) 
necessária (s). 

uADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: REPRESENTANTE LEGAL: 
AGNALDO DE ANDRADE SANTANA 
CPF:017.497.764-64 
FUNÇÃO/CARGO: DIRETOR 
TELEFONE: 071- 98147-9524 
E-MAIL CORPORATIVO: ovarejao2017@gmail.com  
BANCO: CX ECONOMICA 
AGÊNCIA: 4695 OP: 003 
CONTA CORRENTE DA CONTRATADA: 0769-8 

SIMÕES FILHO, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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H 0.231.416/0001-74 
MERCADO VAREJÃO POUCO 

PREÇO EIRELI - 
AV. ENG. WALTER ARAGÃO DE SOUZA 

No 747 KM 25 CEP : 43.700-000 

L SIMÕES FILHO - BA 	 j.  



CNPJ: 21.303.824/0001-00 	 IE: 120.520.163 
Cidade Simões Filho — Estado BA 

Tele-fax: (71) 99182-9586 
	 CEP: 43.700-000 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data e horário de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n° 004/2020 
Menor Preço Global 
Local: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - 
telefax.: (71) 2108 7200/7236 

Bairro: Parque Continental 
Rua: Tiradentes, 709 

E-mailesperancacomatac@ginail.com  
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ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 004/2020 

Objeto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho. 

A empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELL inscrita no 
CNPJ sob n.° 21.303.824/0001-00, estabelecida na Rua Tiradentes, n° 709, bairro Parque Continental, CEP 43.700-000, 
cidade de Simões Filho-Ba, telefone (71) 99318-0852, email esperancacomatac@gmail.com, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020, vem apresentar sua proposta de preços atendendo as especificações abaixo: 
Declaramos que: 

I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 
II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento, taxas, impostos e 
demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na Unica remuneração devida pelo contratante para execução 
completa do contrato. 

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

IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
V - Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. 

"VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos materiais objeto desta 
licitação, 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. 

Esperança 	o Atacadista De Prodos 

DIRETOR 	

21.303.824/0001A Alimentício 
CNPJ: 21.303.824/00 1-00 

TIAGO OLIVEIRA DE LMEIDA 

MEMBRO DA COPEL 	CPF: 825.863.905-63 	

ESPENACNIERCIOEPRESTP:ÇàDESERVIÇOS•ME 

R. Tiradentes , 709, Parque Continental 

o de PãL5b 
RG: 076.307.56-55 SSP/BA Mr0 	dosa Pereira, Saritrx. 

CEP.: 43.700-000 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-::  ialEalFILHO- BA 	 

Atenciosamente, 

dso" \ 
Gabt\t‘ 

"ts0•0  
lt‘optZikqu 

0 

Simões Filho, 20 de Fevereiro de 2020. 



r;-,-.-: 

CNPJ: 21.303.824/0001-001E: 120520.163 
Rua: Tiradentes, 709 Cidade Simões Filho - Estado BA 

Bairro: Parque Continental CEP: 43.700-000 
Tele-fax: (71) 99318-0852 

E-mai I: esperancacomatac©gmail .com 
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‘ AL 1) 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -,:r. - 

A 	 4°,... 
Câmara Municipal de Simões Filho 	 Ç..1 
Comissão Permanente de Licitação 	 .. 	 r 
Data de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. 
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Pregão Presencial n°004121320 - MENOR PREÇO GLOBAL 	 4 	3  
RAZÃO SOCIAL: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIREL1 :.) 	'" C.N.P.J: 21.303.824/0001-00 INSC. ESTADUAL: 120.520.163 	 ,. 	 
ENDEREÇO: RUA T1RADENTES, 709, PARQUE CONTINENTAL, SIMÕES FILHO-BA CEP:43300-000 
TELEFONE/FAX (71) 99318-0852 
PESSOA PARA CONTATO: TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA RG: 076.307.56-55 SSPIBA CPF: 825.863.905-63 

ANEXO li-PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o fomecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões, 
conforme informações constantes neste Edital e seus anexos. 

Prezados Senhores: 
Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

7.:.?,,.., , 	çr 	.,,.,. 	-•'.3,.,,,,,-, 	34- 	;.:,.!g.4t- 	;: 	k:,----R,,,, v 	.,;,,, 	,-,-, ?,.,' k., , 	;. ,â,,. :,,-- 	É„,,_.., 	'-',•• 	''''.,» ,, --f., 	.-- 	' 	..:, -- ,,,,:, 	á.:, 	;!*,,, 	.. 	4.,M:,,'''''''W' 	.--- 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS APR. QUAN 
MARCA VALORTOTAL 

T UNIT 

1 Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a vácuo em embalagem 
de 2509. Deve conter 100% de café e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústria de Café); KG 520 BRUMADO $ 	16,30 $ 	8.476,00 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência 
homogênea, livre de sujidades, parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de KG 400 

ARCO 
3,00 $ 	1.200,00 

01 kg; VERDE 

Açúcar em sache, refinado, embalagem individual de 5g - Caixa c/ 01 Kg. Deve 
conter um mínimo de 98,5% de sacarose, aparência homogênea e estar livre de 
sujidades, parasitas e larvas; 

KG 15 UNIÃO $ 	35,10 $ 	526,50 

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a presença de soro e amido 
acondicionado em embalagem contendo 200 g; KG 520 BIG LEITE $ 	20,00 $ 10.400,00 

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, sem a presença de coroe 
amido, acondicionado em lata de 400g; LATA 400g 30 MOLICO $ 	13,00 $ 	390,00 

Chã de camomila com aspecto, cor, odor e sabor caractedsticos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg - caixa com 24 
cartuchos com 10 saches. 

CX 24 UN 25 MARATA $ 	60,00 $ 	1500,00 

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades 
parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg - caixa com 24 
cartuchos com 10 saches. 

CX 24 UN 25 MARATA $ 	60,00 $ 	1500,00 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor caracterishcos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de 10g - caixa com 24 
cartuchos com 10 saches. CX 24 UN 25 MARATA $ 	60,00 $ 	1.500,00 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de - 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de 109 - caixa com 24 
cartuchos com 10 saches. 

CX 24 UN 50 MARATA $ 	60,00 $ 	3.000,00 

10 Copo plástico descartável, resistente, atoxico, de polipropileno, capacidade de 
200m1, com massa mínima 	de 	2,209, 	por 	unidade, material 
transparente 	isento 	de 	materiais 	estranhos, 	bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade com a norma 
ABNT- 	NBR 	14865/2002. 	Na 	embalagem 	devem 	ser 	identificadas 	a 
capacidade total 	e 	a 	quantidade 	de 	copos, 	ostentando 	o 	Simbolo 	de 
Identificação da Conformidade e o numero do registro do 1NME ii-t0. Em 
relação à marcação e identificação, os copos devem trazer gravadas em relevo, 
com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: marca ou 
identificação do fabricante, capacidade do copo e simbolo de identificação do 
material 	para 	reciclagem, 	conforme 	NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 	em 
manga/pacote inviolável, com 100 unidades, 
contendo dados de identificação do produto, marca e informações sobre o 
fabricante. 

CX 2500UN 100 MARATA $ 	79,00 $ 	7.900,00 

Oder Cate 
goeiro 	 Jos 	Pereira Santç 

MEMBRO DA COPEI 



aider Gele tino de PaLlb 

Jos 	Pereira Sant,  
MEMBRO DA COP 

11 Copo plástico descartável, resistente, atbdco, de polipropileno, capacidade de 
50m1, com massa mínima de 0,75g, por unidade, com resina termoplástica que 
suporte 1005C, destinada

J   ao consumo de bebidas quentes, feito de material 
transparente, não tóxico, de cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 
coma norma ABNT- NBR 14865/2002. Em relação á marcação e identificação, 
os copos devem trazer gravados em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, 	pelo menos 	o 	seguinte: 	marca 	ou 	identificação 	do fabricante, 
capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR ou lnmetro. Embalagem em manga/pacote inviolável, contendo 
100 unidades ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e o 
numero do registro do INMETRO. Nelas devem estar impressos a Razão Social, 
nome 	fantasia 	caso 	exista, 	e 	CNPJ, 	endereço 	completo 	do 
fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade. 

CX 2500UN 40 MARATA $ 	78,00 

<fr 
,... 

	

1 	, 

$ 	3.120,00 

12 Pano de prato para limpeza, de cor branca confeccionado em tecido de 
algodão grosso de alta gramatura, que enxugue com facilidade. Tamanho 
aproximado: 70cm x 46cm composto de 100% algodão. 

UND 80 LIMPOL $ 	5,00 $ 	400,00 

13 Água mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 
(vinte) litros. A água mineral deverá ser entregue em garrafões retomáveis de 
substâncias resinosas elou poliméricas transparentes com capacidade de 20 
(vinte) litros. fornecido por substituição pela contratada 	com 	validade 	para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega, plenamente preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade intacta, reconhecida pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação da água aprovada pelo DNPM, através do Laboratório de 
Análises Minerais- LAMIN/CPRM. 

UND 800 MIL FONTES $ 	7,00 $ 	5.600,00 

14 Adoçante 	dietético, 	líquido, tipo 	artificial, 	contendo 	sacarina 	e 	ciclamato, 
acondicionado em recipiente contendo 200 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, composição, data de fabricação, prazo/data de validade. 
Conforme a(s) Norma(s) elou Resolução(ões) Vigente(s) da Anvisa/MS. 

UND 10 ASSUGRIN $ 	5,00 $ 	50,00 

15 Agua mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais, envasada em 
copos com 200m1 e entregue em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: 
A água devera apresentar-se límpida, sem flocos em deposito ou corpos 
estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data da 
entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico resistente, com 
tampa lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, 
fissuras ou amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou numero 
do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, 	número do 	lote, composição 
química, características físico — químicas, nome do laboratório, número e data 
da análise da água, volume, data de envasamento e validade. Conforme as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da AnvisalMS. 

CX 48UN 260 MIL FONTES $ 	35,48 $ 	9.224,80 

16 Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, feitas de vidro resistente á 
lava louças. Dimensões aproximadas: Altura: 195 mm/ Diâmetro: 95 mm. 
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá ser acondicionado em 
caixa com proteção contra impactos. 

CX 6UN 12 NADIR $ 	39,00 $ 	468,00 

17 Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e tampa com capacidade 
de 02 litros. As seguintes informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND 30 SANREMO $ 	29,90 $ 	897,00 

18 Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com capacidade de 01 litro. 
As seguintes informações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, mercado produto e 
capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND 10 INVICTA $ 	60,00 $ 	600,00 

19 Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, dimensões 34 x 49 cm; 
com variação de +I- 2 cm. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) norma(s) da 
ABNT vigente(s). 

UND 7 
TRAMONTIN$ 

 
A 

90,00 $ 	630,00 

20 Escorredor de copos em aço inox com capacidade para 9 copos. O produto 
deverá ser entregue montado e deverá atender a(s) norma(s) da ABNT 
igente(s) 

UND 7 
TRAMONTIN 

A 
$ 	90,00 $ 	630,00 

\i\ 
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21 Água mineral com gás envasada em garrafa de 500mle entregue em packs de 
12 unidades cada. Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, 
no mínimo, 60 dias da data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da 
empresa 	envasadora, 	seu 	CNPJ, 	Municipio, 	Estado, 	número 	do 	lote, 
composição química, características físico — químicas, nome do laboratório, 
número e data da análise da água, volume, data de envasamento e validade. 
Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

PC 12UN 40 MIL FONTES $ 	23,90 

qz7( te 
4. 

...., 
$ 	95 tu"  

VALOR TOTAL ESTIMADO: CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS $58.968,30 

Declaramos que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para a prestação dos serviços ou fomecimento 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. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação da 
Administração: 
Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem acondicionados ou 
onde couber nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade. Norma(s) 
vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso; 
Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na sua metade, tomando-se como 
referência, a datada fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para os itens 13 e 15, que possuem outro prazo de validade: 
Nota 4: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ou no desempenho do (s) 
produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocar a presença do 
representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Condições de pagamento: Conforme Fomecimento 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
REPRESENTANTE LEGAL:11AGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
CPF:825.863.905-63 FUNÇÁOICARGO:DIRETOR 
TELEFONE: (71) 99318-0852 E-MAIL CORPORATIVO:esperancacomatac©gmail.com  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL I AGÊNCIA: 2150 OP: 0003 / CONTA CORRENTE 2521-2 

Simões Filho, 20 DE FEVEREIRO 2020. 

Atenciosamente, 

Esperança Comercio Atacadista De Produtos Alimentícios Eirell 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
RG: 076.307.56-55 SSPIBA CPF: 825.863.905-63 
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Á CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO 13A 
Pregão Presencial n°004/2020 
RVC COMÉRCIO EIRELE- ME 

Endereço: Rua Miguel Calmon n°532, Edf. Cidade do Crato 
Sala 210,2° andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador — BA, 
Telefone: 075 34233577/071 3241 9890 
Entali: rvecirele@outlook.com  
CNP.I: 26.270.234/0001-42 

E. 7 '.234/0001 
RVC RCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calm 	32, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, ComY\o, P.: 40.015-010 

L.. 	Sabia • BA. 

Optante pelo simples: (X) SIM( ) NÃO DADOS BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA AG 3805 0r03 CONTA 01159-1 
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA 
MUNICIPAL DE SIMOES FILHO 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS APR MARCA 
QU 
ANT 

, 

VALOR UNIT 

, 

, 
VALOR TOTAL 

1  

Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a vácuo em 
embalagem de 250g. Deve conter 100% de café e o selo da ABIC 
(Associação Brasileira da Indústria de Café); KG 

MARAT 
A 520 R$ 	13,99 R$ 	7.274,80 

2  

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, 
aparência homogênea, livre de sujidades, parasitas e larvas, cor 
branca. Embalagem de 01 kg; KG 

DOCE 
BRASIL 400 R$ 	2,78 R$ 	1.112,00 

3  

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 5g —Caixa c/ 01 
Kg. Deve conter um mínimo de 98,5% de sacarose, aparência 
homogênea e estar livre de sujidades, parasitas e larvas; KG 

GRILO 
DOCE 15 R$ 	29,99 R$ 	 449,85 

4  
Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a presença de soro e 
amido, acondicionado em embalagem contendo 200 g; KG CCGL 520 R$ 	6,00 R$ 	3.120,00 

5  
Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, sem a presença de 
soro e amido, acondicionado em lata de 400g 

LATA 
400g ITAMBE 30 R$ 	15,31 R$ 	 459,30 

6  

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre 
de sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg - caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. 

cx 24 
um 

MARAT 
A 25 R$ 	83,86 R$ 	2.096,50 

7  

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. 

CX24 
um 

MARAT 
A 25 R$ 	71,06 R$ 	1.776,50 

8  

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. 

cx 24 
um 

MARAT 
A 25 R$ 	69,78 R$ 	1.744,50 

9  

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre 
de sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de 10g — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. 

cx 24 
um 

MARAT 
A 50 R$ 	72,34 R$ 	3.617,00 

10 

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, de polipropileno, 
capacidade de 200m1, com massa mínima de 2,20g, por unidade, 
material transparente isento de materiais estranhos, bolhas 
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em

6  conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. Na embalagem 
devem ser identificadas a capacidade total e a quantidade de copos, 
ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e o numero 
do registro do INMETRO. Em relação à marcação e identificação, os 
copos devem trazer gravadas em relevo, com caracteres visíveis e de 
forma indelével, pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, capacidade do copo e símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro.Embalagem em 
manga/pacote inviolável, com 100 unidades, contendo dados de 

\ 
identificação do produto, marca e informações sobre o fabricante. 

N 

CX250 
Oun 

COPOSU 
L 

ç1/40 ‘ , 
ÇO‘ 

100 

‘\\.° 

°W3W 
 0 

\01 /4 	'  \ è ' 

R$ R$ 	6.910,00 
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Sala 210.2° andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador —13A, 

Telefone: 075 34233577/071 3241 9890 
Email: rvccireleOtoutlook.com  
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11  

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, de polipropileno, 

capacidade de 50m1, com massa mínima de 0,75g, por unidade, com 
resina termoplástica que suporte 100°C, destinada ao consumo de 
bebidas quentes, feito de material transparente, não tóxico, de cor 
branca, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade com a 
norma ABNT- NBR 14865/2002. Em relação à marcação e 
identificação, os copos devem trazer gravados em relevo, com 

caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: marca 
ou identificação do fabricante, capacidade do copo e símbolo de 
identificação do material para reciclagem, conforme NBR ou Inmetro. 
Embalagem em manga/pacote inviolável, contendo 100 unidades 
ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e o numero 
do registro do INMETRO. Nelas devem estar impressos a Razão Social, 
nome fantasia caso exista, e CNPJ, endereço completo do 

fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e 
quantidade. 

CX250 
Oun 

COPOSU 
L 40 R$ 

4' 
''''Z' 
X 
4 

61,00 

io 
ts  

t2O V" 
511‘ 
(O 

9 
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R$ 	2.440,00 

12  

Pano de prato para limpeza, de cor branca confeccionado em tecido 
de algodão grosso de alta gramatura, que enxugue com facilidade. 
Tamanho aproximado: 70cm x 46cm composto de 100% algodão UND DRIKA 80 R$ 3,99 R$ 

13  

Água mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões 
de 20 (vinte) litros. A água mineral deverá ser entregue em garrafões 
retornáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas transparentes 
com capacidade de 20 (vinte) litros, fornecido por substituição pela 
contratada com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data da entrega, plenamente preenchidos, devidamente lacrados com 
tampa de inviolabilidade intacta, reconhecida pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação da água aprovada pelo DNPM, através do Laboratório de 
Análises Minerais - LAMIN/CPRM. 

UND 
IMBASS 
AI 800 R$ 8,20 R$ 

319,20 

14  

Adoçante dietético, líquido, tipo artificial, contendo sacarina e 
ciclamato, acondicionado em recipiente contendo 200 ml. As 
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta 
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 

endereço, composição, data de fabricação, prazo/data de validade. 
Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. UND 

ZERO 
CAL 10 R$ 3,00 R$ 

6.560,00 

30,00 

15 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais, 
envasada em copos com 200mle entregue em caixas com 48 unidades 
cada. Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, sem flocos 
em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, no 
mínimo, 60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em copo 
fabricado em plástico resistente, com tampa lacrada, com rotulo 
intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou 
amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou numero 
do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da 
empresa envasadora, seu CNRI, Município, Estado, número do lote,  

composição química, características físico — químicas, nome do 
laboratório, número e data da análise da água, volume, data de 
envasamento e validade. Conforme as Normas e/ou Resoluções 
vigentes da Anvisa/MS. 

cx 
48un CRISTAL 260 R$ 

\ 
O \ 

ç-à
Os

2:0 

30,00 

* 

R$ 7.800,00 

16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, feitas de vidro 
resistente à lava louças. Dimensões aproximadas: Altura: 195 mm/ 

Diâmetro: 95 mm. Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá 
ser acondicionado em caixa com proteção contra impactos. 

CX 6 
um TRIPET 12 R$ 29,99 R$ 359,88 

RVC Comercio EIREL1- Me 
Endereço: Rua Miguel Calmon n°532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210,2° andar, CEP: 40.015-010 Comércio- Salvador— BA, 
Telefone: 075 34233577/071 3241 9890 

Email: rvceireleaoutlook.com  
CNP.1: 26.270.234/0001-42 
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Rua Miguel Calmon, ne 532, Edf. Cidade do Crato I 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e tampa com 
capacidade de 02 litros. As seguintes informações deverão ser 
impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: 

nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND 
Giga 
pias 30 

Salvador - BA. 

R$ 	31,31  

18  

Garrafa térmica, com torneira, corpo revestido em material resistente 
a impacto, capacidade de 05 litros. As seguintes informações deverão 
ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: 
nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND forte 10 R 	45,00  

939,30 

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, dimensões 34 x 
49 cm, com variação de +/- 2 cm. Embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. O produto deverá 
atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND TRIPET 7 R$ 	114,29  

450,00 

20 

Escorredor de copos em aço inox com capacidade para 9 copos. O 
produto deverá ser entregue montado e deverá atender a(s) norma(s) 
da ABNT vigente(s). 

UND gortes 7 R 	78,00 

800,03 

21 

Água mineral com gás envasada em garrafa de 500m1e entregue em 
packs de 12 unidades cada. Apresentação: A água devera apresentar-
se límpida, sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com 
validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 

data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou numero do 
processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da 
empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do lote, 
composição química, características físico — químicas, nome do 
laboratório, número e data da análise da água, volume, data de 
envasamento e validade. Conforme as Normas e/ou Resoluções 
vigentes da Anvisa/MS. 

PC 
12un CRISTAL 40 R$ 	19,00 

546,00 

R$ 	 760,00 
VALOR TOTAL R$ 49.564,86 QUARENTA E NOVE MIL E QUIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS 

CENTAVOS R$ 	49.564,86 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo 
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e 
declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos 
com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referencia. 

Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por 60 (SESSENTA) dias contados da data de apresentação 
da mesma 
Declaramos que: 

Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolve na perfeita execução do contrato, 
bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas as contribuições fiscais, 
transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total 
execução do fornecimento. 

Cumpriremos rigorosamente as especificações e recomendações da fiscalização da CAMARA 
 Que temos pleno conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo desde já a 

executar o fornecimento na forma exigida por esta CÂMARA 
SALVADOR — BAHIA 20 de FEVEREIRO de 2020 

CIMARAMLINI 	i ESIMÕES FILHO 
Gabriel S. arbosa Aratijo 

Apoio 

Jos 	erera Sant' 
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Email: rvceirele@outlook.com  
CNPJ: 26.270.234/0001-42 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Prezados Senhores: 

A empresa RVC COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n.o 26.270.234/0001-42, 
estabelecida na RUA MIGUEL CALMON EDF CIDADE DO CRATO, no 532, bairro 
COMÉRCIO, CEP 40015010, cidade de SALVADOR, atendendo à convocação veiculada para 

Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020, junto à Câmara Municipal de Simões 
Filho, para a o fornecimento dos materiais 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; 
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. 

Mura 
Gabriel 18?; 

ESIgES FUMO 
bosa Araújo 

CNI).1: 26.270.234/0001-42 
BRUNO PASCOAL FREITAS 
CPI; n0048.313.365-56 
RG n°11.615.285-04 
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Salvador - BA. 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

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

A empresa RVC COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n.o 26.270.234/0001-42, 
estabelecida na RUA MIGUEL CALMON EDF CIDADE DO CRATO, no 532, bairro 
COMÉRCIO, CEP 40015010, cidade de SALVADOR atendendo à convocação veiculada 
para o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020, 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. 

FUMO 

Gabriel S. Barbosa Araújo 
Apoio 

E.270.234/0001 -a 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calmon, ng 532, Edf. Cidade do Cato I 

Sala 210, Comérdo, CER: 40.015.010 

Salvador -BA. 

RVC Comercio EIRELI- Mc 
Endereço: Rua Miguel Calmon 10532, Edf. Cidade do Crato 

Sala 210, 2°  andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador — BA, 
Telefone: 075 34233577/075 9988-4218 

Emajl: rvceirele@outlook.com  
CNPJ: 26.270.234/0001-42 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A empresa RVC COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n.o 26.270.234/0001-42, 
estabelecida na RUA MIGUEL CALMON EDF CIDADE DO CRATO, no 532, bairro 
COMÉRCIO, CEP 40015010, cidade de SALVADOR, atendendo à convocação veiculada para 
o Processo Licitatório Pregão Presencial no 004/2020 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.o 10.520, de 17 de julho de 2002. 

R.270.23410001-492 RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 
Rua Miguel Calmon, n9 532, Edt Cidade do Crato 1 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 

Salvador - BA. 
aej 

1 

RVC Comercio EMELT- MC 
Endereço: Rua Miguel Calmon n°532, Edf. Cidade do Grato 

Sala 210,2° andar, CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador —13A, 
Telefone: 075 34233577/075 9988-4218 

Emai 1: rvccirele(iboullook.com  
CNP.1: 26.270.234/0001-42 
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À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 

DECLARAÇÃO PARA "ME" e "EPP". 

RVC COMERCIO EIRELI , 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, g 40, 
incisos I a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

49 
CAMARA " Al DE SIMÕES FILHO j 

Gabriel S. Barbosa Araújo 
Apoio 

ã.270.234/0001-4l 
RVC COMÉRCIO EIRELI-ME 

Rua Miguel Calmon, Q 532, Edf. (Idade do Crato 

Sala 210, Comércio, CEP.: 40.015-010 L. 	Salvador - BA 

Jos Perelra 
it• .n.pr 

.RVC Comercio EIRELI- Me 
Endereço: Rua Miguel CalMon n°5.32, Edf. Cidade do Grato 

Sala 210, 2° andar. CEP: 40.015-010 Comércio - Salvador— BA. 
Telefone: 075 34233577/075 9988-421f3 

Email: rvceirele@outlook.com  
CNRI: 26.270.234/0001-42 
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS À Câmara Municipal de Simões Filho Pregão Presencial n2 003/2020 Objeto: 
Fornecimento de materiais de recargas para cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões 
Filho. A empresa RVC Comercio EIRELI- Me inscrita no CNN sob n.2 26.270.234/000142 , estabelecida na Rua Miguel 
Calmon n°532, Edf. Cidade do Crato Sala 210, 2°  andar, n2 532, bairro comercio CEP 40.015-010 , cidade de salvador, 
telefone 71 33 47 28 27, email rvceireleffigutIook.com 

 , atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n2 003/2
020, vem apresentar sua proposta de preços atendendo as especificações abaixo: Declaramos que: I - 

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. II - Nos 
preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o fornecimento, taxas, impostos e demais encargos 
incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. III - 
Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. V - Os materiais 
são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. VI - Que a proposta apresentada 
contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento dos materiais objeto desta licitação, 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. 
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Gabriel S. Barbosa Nraúp 
Apoio 
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Email: rvceirele@outlook.com  

CNN: 26.270.234/0001-42 
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03.867.889/0001-a Jocp,vi P" C , —",À SANTOS • lifIE Central de Abastecimento da Bania 

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Pregão Presencial n.004/2020 

.- 

LRua Jucetino Kilbdsemetc. 	,.. ,...i° 00 E .., CaJazeira C-EP 4.I 330-400 

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

Sobrado,. BA 

A empresa JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS-ME , inscrita no CNPJ sob n.° 03 867 
889/0001-05, estabelecida na Rua Jucelino Kubitschek , n° 59, bairroCajazeiras, CEP 41.347-
290, cidade de Salvador/BA, telefone 71 3102 8888, email ceaba2011@hotmail.com, 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020, 
vem apresentar sua proposta de preços atendendo as especificações abaixo: Declaramos que: 
I - Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na sua preparação. 
II - Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos para o 
fornecimento, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 
III - Nos preços propostos não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 
IV - Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação. 
V - Os materiais são de primeira qualidade e serão entregues no Prédio da Câmara Municipal de 
Simões Filho. 
VI - Que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para o fornecimento 
dos materiais objeto desta licitação, 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. 

Joceval de Oliveira Santos-Me 	 Fone: (71)3102 8888 
Av. Rua Juscelino Kubitschek 59E Cajazeiras CEP : 41.330,400 Salvador/Bahia 
CNPJ: 03.867.889/0001-05 Inscrição Estadual: 053.230.359 E-mail: ceaba2011@hotmail.com  

.,Jos PereiraSánh 
-MEMBRO DA COPEL • 
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Diretor Geral 

A 
CAMARA MUNICIPAL DE Simoes Filho 
Setor de Licitações e compras 
PregãoPresencial n9 0042020 

Declaramos expressamente que os preços na Porposta de Preços inclue dos os custos e despesas, 
tais como encargos, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
material, serviços encargos sociais, trabalhistas, lucros e outro necessarios ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital n9004/2020 e seus anexos declaramos ainda que aceitamos, 
cumpriremos e concordamos expressamente com todos os termos e condições estabelecidas neste 
Edital. 

I TEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QUANT U N valor Unt valor total 

1 

Café torrado e moído de primeira qualidade, 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. Deve 
conter 100%/de café e o selo da ABIC (Associação 

Brasileira da Indústria de Café); 

3 FAZENDAS 520 KG 7.472,40  14,37 

2 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de 
sacarose, aparência homogênea, livre de sujidades, 
parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 01 kg; 

AGROVALE 400 KG 2,29 916,00 

3 

Açúcar em sache', refinado, embalagem individual de 
5g —Caixa c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 

98,5% de sacarose, aparência homogênea e estar 
livre de sujidades, parasitas e larvas; 

Guarani 15 KG 598,05  39,87 

4 

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a 
presença de soro e amido, acondicionado em 

embalagem contendo 200 g; 

Aurora 520 KG 23,30 12.116,00 

5 

Leite em pá semi-desnatado de primeira qualidade, 
sem a presença de soro e amido, acondicionado em 

lata de 400g 
ITAMBE 30 Lata 11,29 338,70 

6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 

acondicionado em sache de lOg - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

Marata 25 cx 53,95 1.348,75 

7 

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 

acondicionado em sache de lOg — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

Marata 25 cx 53,95 1.348,75 

8 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 

acondicionado em sache de lOg — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. 

Marata 25 cx 53,95 1.348,75 

9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e larvas 

acondicionado em sache de lOg —caixa com 24 

èarl.qQs com 10 sachês. 

Marata 50 cx 63,84 3.192,00 
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Diretor Geral 

40,00 

10  

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, de 
polipropileno, capacidade de 200m1, com massa 

mínima de 2,20g, por unidade, material transparente 
isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 

furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em 
conformidade com a norma ABNT-NBR 14865/2002. 
Na embalagem devem ser identificadas a capacidade 
total e a quantidade de copos, ostentando o Símbolo 

de Identificação da Conformidade e o numero do 
registro do INMETRO. Em relação à marcação e 

identificação, os copos devem trazer gravadas em 
relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, 
pelo menos o seguinte: marca ou identificação do 

fabricante, capacidade do copo e símbolo de 
identificação do material para reciclagem, conforme 

NBR ou inmetro.Embalagem em manga/pacote 
inviolável, com 100 unidades, contendo dados de 

identificação do produto, marca e informações sobre o 
fabricante. 

coposschio 100 CX 74,48 

11 

polipropileno, capacidade de 50m1, com massa 
mínima de 0,75g, por unidade, com resina 

termoplástica que suporte 100°C, destinada ao 
consumo de bebidas quentes, feito de material 

transparente, não tóxico, de cor branca, isento de 
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, bordas afiadas e rebarbas e em 

conformidade com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 
Em relação à marcação e identificação, os copos 

,devem trazer gravados em relevo, com caracteres 
viS.iveis e de forma indelével, pelo menos o seguinte: 
marca ou identificação do fabricante, capacidade do 

copo e símbolo de identificação do material para 
reciclagem, conforme NBR ou lnmetro. Embalagem 

Altacopo 40 CX 63,00 

12 

Pano de prato para limpeza, de cor branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de alta 
gramatura, que enxugue com facilidade. Tamanho 

aproximado: 70cm x 46cm composto de 100% 
algodão. 

MK 80 UND 3,00 

13 

Água mineral, sem gás, de fonte natural, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros. A 
água mineral deverá ser entregue em garrafões 

retomáveis de substâncias resinosas e/ou poliméricas 
transparentes com capacidade de 20 (vinte) litros, 
fornecido por substituição pela contratada com 

validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data da entrega, plenamente preenchidos, 

devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade 
intacta, reconhecida pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação da água aprovada pelo DNPM, através 
do Laboratório de Análises Minerais -1AMIN/CPRM. 

MILFONTES 800 UND 5,60 

14 

Adoçante dietético, liquido, tipo artificial, contendo 
sacarina e ciclamato, acondicionado em recipiente 

contendo 200 ml. As seguintes informações deverão 
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a 
embalagem em que o produto esta acondicionado: 

nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, composição, data de fabricação, prazo/data 

de validade. Conforme a(s) Norma(s) e/ou 
Resolução(eies) vigente(s) da Anvisa/MS. 

MARATA 10 UND 4,00 
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naturais, envasada em copos com 200m1 e entregue 
em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: A 

deposito ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico 

resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto, 
sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou 

amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de 
aprovação ou numero do processo do DNPM, 

contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do 

lote, composição química, características físico — 
químicas, nome do laboratório, número e data da 
análise da água, volume, data de envasamento e 
validade. Conforme as Normas e/ou Resoluções 

vigentes da Anvisa/MS. 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes  

água devera apresentar-se límpida, sem flocos em  

MILFONTES 260 CX 

ai  

15,84 

-(11v  
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53 

4.118,40 

16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, 
feitas de vidro resistente à lava louças. Dimensões 
aproximadas: Altura: 195 mm/ Diâmetro: 95 mm. 

Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá 
Ser acondicionado em caixa com proteção contra 

impactos. 

CISPER 12 CX C/6 516,00  43,00 

17 

Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e 
tampa com capacidade de 02 litros. As seguintes 

informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou 

CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade, 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

PRASVALE 30 UND 13,50 405,00 

18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com 
capacidade de 01 litro. As seguintes informações 
deverão ser impressas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do 

fabricante, marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

TERMOLAR 10 UND 91,44 914,40 

19 

Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, 
dimensões 34 x 49 cm, com variação de +/- 2 cm. 

Embalagem com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) 

norma(s) da ABNT vigente(s). 

TRAMONTINA 7 UND 99,00 693,00 

20 

Escorredor de copos em aço inox com capacidade 
para 9 copos. O produto deverá ser entregue montado 

e deverá atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 
TRAMONTINA 7 UNO 120,00 840,00 

21 

Água mineral com gás envasada em garrafa de 500m1e entregue 
em packs de 12 unidades cada. 

Apresentação: A água devera apresentar-se límpida, 
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com 
validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da 

data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, 

Município, Estado, número do lote, composição 
química, características físico — químicas, nome do 

laboratório, número e data da análise da água, 
volume, data de envasamento e validade. Conforme 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

DIASDAVILA 40 PC 14,20 
• 
568,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA 

( Cinquenta um mil quatrocentos sessenta dois 	ChARAMUMAIDESIg 
c.kri 

ESflltiO 
hos aAtavio  

51.462,20 
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VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL 
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
PRAZO PARA ENTREGA: CONFORME EDITAL 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
Banco DO BRASIL AGENCIA 3463-0 C/C 42014-X 

Salvador,20 de fevereiro de 2020 
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ESTADO DA BAHIA _ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

NOME DAS EMPRESAS - 	,__ __ VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EIRELI/ME 58.968,30 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 47.000,00 
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 51.462,20 
RVC COMÉRCIO EIRELI/ME 49.564,86 
MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI/ME 60.564,40 

EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA A ETAPA DE LANCES — Pregão Presencial n° 004/2020 

NOME DAS EMPRESAS VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 47.000,00 
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 51.462,20 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EIRELI/ME 58.968,30 

_ 	 NOME DAS EMPRESAS 	 . ETAPA 1. ETAPA 2 ETAPA 3 _ETAPA 4 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EIRELI/ME 46.990,00 44.990,00 41.995,00 39.995,00 
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 46.950,00 44.985,00 41.990,00 s/lance 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 45.000,00 42.000,00 40.000,00 39.000,00 

5itAbEgill10  
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EMPRESAS PARTICIPANTES — Pregão Presencial n° 004/2020 
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2* ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE - 
EMPRESARIA LIMITADA , 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP" 
CNII:07.805.424/0001-72 

..• 
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* 
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EDMEA DE MORAIS DA SILVA, brasileira, natural de Salvador/BA, 
nascida em: 04/10/1963, casada sob regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portadora do RG no 01.635.168-12 SSP/BA e CPF no 
349.480.315-34, residente e domiciliada ma Av. 'Valeriano, no 09 E, 
Federação, CEP: 40231-220 Salvador/Bahia e MARIA FERREIRA DE 
MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de Simão Dias/SE, nascida em 
10/03/1939, casada sob o regime de 'comunhão total de bens. 
Comerciante, portador 	RG no 00.800.349-18 SSP/BA e CPF no 
349 A80.405-25, residente e domiciliada ma Av. Miguel Lemos, no 9 E, 
Federação. •CEP: 40.231-110, Salvador/BA, únicos sócios da.sociedade 
empresária limitada "AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA EPP", situada na Av. Fernandes da Cunha, n° 
486/478, Ed. Horizonte, Sala 305, Mares, CEP: 40.445-201, 
Salvador/Bahia, com contrato social registrado na JUCEB sob o NIRE 
29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNPJ n2  07.805.424/0001-72, 
resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seus atos constitutivos, 
conforme cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O endereço da sociedade, a partir deste ato, passa a ser na Avenida Vale das • 
Pedrinhas, no. 431. Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia. 

CLÁUSULA SEGUNDA: . Admite-se neste ato na sociedade Bernadino Morais Barbbsa, brasileiro, natural 6e 
Salvador/BA, nascido em 01/03/1967, casado, Comerciante, portador da CNN nO.x  
02296134141 DETRAN-BA e CPF no. 397.392.525-91, residente e domiciliado na Av. 
Vale das Pedrinhas, no. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615 Salvador/BA 

CLÁUSULA TERCEIRA: 	 st 
Neste ato retira-se da sociedade Edmea de Morais da Silva embõlsacia da quantia 
equivalente as suas cotas de capitai, que cede e transfere neste e na melhor forma de 
direito para o sócio recém admitido Bernadino Morais Barbosa 17.500 (dezessete - 
mil e quinhentas) quotas, dando por este instrumento, plena, geral e irrevogá,!el- 
quitação de seus direitos e haveres na sociedade. 	 .; 

CLAUSULA QUARTA: 
O Capital social no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a partir deste ato 
adquire um aumento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo o presente 
aumento subscrito e integralizado em moeda corrente do País, totalizando o capital. 
social no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) dividido em 50.000 (cinqüenta 

quotas, no valor de R$.1 ,00 (um real) cada, e distribuído neste ato entre os sócios 
da seguinte forma: 	• 	- 

Bernadid0 Morais ,Barbosa adquire neste .ato da sócia retirante Edrnea de 
Morais da Silva 17.500 (dezessete mil e quinhentas) quotas e do presente 
aumento 22.500 (vinte e dois mil e quinhentas) quotas, perfazendo seu capital 
social no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na forma descrita no 
CAPUT desta clausula. 
Maria Ferreira de Morais Barbosa que possuía 7.600 (sáé Mil e Auinhentas) 
quotas neste ato adquire do presente aumento 2.500 (dois mil e quinhentas) 
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2" ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO.DA SOCI-EDAÜE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP" 
CNPJ: 07.805.424/0001-72 

quotas, perfazendo seu capital social no valor total de R$ 10.000,00 (diz mil reais) 
na rorma ciesuritd iw t.dmr a.: I ‘..JvQ•ca 

SOCIOS:  
..,,...............• 

QUOTAS % R$ 
Morais Barbosa 40.000_ 40.000,00  80 

10.000,00 

I

Bernadino  
Maria Ferreira de Morais Barbosa  10.000 20 
TOTAL 50.000 100 50.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: 
A administração da sociedade a partir deste ato será exercida pelo sócio Bërrsadino 

Morais Barbosa, que assinará em.norne da sociedade isoladamente, com poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juizo, ou fora dele, 
podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da Sociedade, sendo 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigaçõa seja em favor de qualquar um dos quotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 	 , sociedade .sem ,  
autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA SEXTA: 
O administrador declara, sob as penas' da Lei, que não eStá imPedidõ de exercera 
administração da sociedade, por Lei especial, e nem condenado ou,  encontra-se sob , , 
efeitos da condenação que o proíba-  de exercer a administea:ção da sociedacie, „ 
empresária, 	 , 	• 

.';>4.•fri  

CLÁUSULA SETIMA: 
 

t • 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, Mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 	 • 

• . 	• 

CLÁUSULA OITAVA: 	 ' 	- • . 
O objetivo da sociedade a partir deste ato será comércio varejista de: -material do • 
papelaria, caixas e caixotes de papelão, etiquetas de papel e plásticos, artigos dó 
vestuário e acessórios, calçados em geral, equipamentos para escritório,, livros 
didáticos e mapas, lápis de carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de, 
iluminação e lâmpadas, materiais elétricos, equipamentos eletroeletrônicos .! e 
eletrônicos, materiais esportivos e desportivos, ferragens manuais para construção e 
abrasivos, tecidos e couros em geral, material de armarinho e aviamentos, material e 
equipamentos para recreação, brinquedos e brinquedoteca, -moveià para escritório, 
materiais de construção em - geral, material de telecomunicação, material e 
equipamentos fotográficos e cinematográficos, alimentos em geral, cereais„leite, café, 
chá, açúcar, água, matérias de limpeza, peças, material e :equipamentos' para. 
computadores e periféricos, lubrificantes para usos diversos, 'outros predi:itos não 
especificados anteriormente tais como: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, 
mastro de tecidos, bobina de plastificação, barbantes de algodão e sisal, baterias 
recarregáveis e não recarregáveis; baterias automotivas, material' de jardinagem, 
materiais descartáveis, copos, pratos e talheres descartáveis, saõos para lixo e sacos 
plásticos, artigos para habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha, pláà*ticoS, 
metal, madeira, vime, bambu, panelas,. louças, garrafas térrnicas. , escadas 
domesticas; escovas vassouras, cabides, talheres, pratos. 

/4;,),,•-•57 

4:119  • • ‘o 
,0 

R). 0 

(jt> 



CLÁUSULA QUARTA: 
A sociedade iniciou Suas atividad \O 26/01/2006 e seu prazo de ,duração, é pôr 
tempo indeterminado, 	 o 
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2* ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - 
CNPJ: 07.805.424/0001-72 

CLÁUSULA NONA; 
Em 31 de dezembro, dé cada ano, ao termino do exercício social, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração dó 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos 
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar o contrato social. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

MARIA FERREIRA DE MORAIS BARBOSA, brasileira, natural de Simão Dias/SE, 
nascida em 10/03/1939, casada sob o regime de comunhão total de bens, 
Comerciante, portador do RG ri2  00.800.349-18 SSP/BA e CPP Q 349.480405-25, 
residente e domiciliada na Av. Miguel Lemos, no 9 E, Federação. CEP: 40.231-110, 
Salvador/BA e BERNADINO MORAIS BARBOSA brasileiro, natural de Salvador/BA, 
nascido em 01/03/1967, casado,. Comerciante, portador da CNH n2  02296134141 
DETRAN-BA e CPF n2. 397.392.525-91, residente e domiciliado na Av. Vale das 
Pedrinhas, n2. 431, Nordeste, CEP: 41.905-615, Salvador/BA, únicos sócios da 
sociedade empresária limitada "AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA - EPP", situada na Avenida Vale das Pedrinhas, n2. 431 
Nordeste. CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia, corn contrato social registrado ne 
JUCEB sob o NIRE 29.202.880.367 em 26/01/2006 e CNPJ n2  07.805.424/0001-72, 
resolvem de comum acordo, consolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas 
seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
A Sociedade, gira sob a denominação social de "AME COMERCIAL DE MATERIAIS • 
DE ESCRITORIO LTDA EPP" e tem sua sede na Avenida Vale das Pedrinhas, r.2  
431, Nordeste, CEP: 41.905-615. Salvador/Bahia, podendo a qualquer tempo abrir ou 
fechar filial ou outra dependência em qualquer parte do território nacional,, mediante 
alteração contratual assinada pôr todos os sócios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 
O nome fantasia será "IVIOUSE INFORMÁTICA" 

CLÁUSULA 'TERCEIRA: 
O capital social é de R$ R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000,00 
(cinqüenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, todas subscritas e 
integralizadas em moeda corrente .nacional, sendo subscrito pelos sócios conforme 
,u—•  

SOCIOS: QUOTAS % R$ 
40.000,00 Bernadino Morais Barbosa .80 40000.  

Maria Ferreira de Morais Barbosa 10,000 20 10.000,00 
TOTAL 	 ' 50.000  100 50,000,00 
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2^ ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CoNsOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP" 
07.805.424/001-72 

CLÁUSULA QUINTA: 
As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sofri o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçãO e 
preço, direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se 
realizada á cessão delas, a alteração contratual pçrtine rite 

CLÁUSULA SEXTA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita to valor de suas 'quotas, Mas todos 
respondem solidariamente pela integralilação do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA: 
A administração da sociedade é exercida pelo sócio Bernadino Morais Barbosa, que 
assinará em nome da firma isoladamente, com poderes e atribuições de sócio 
administrador, sendo autorizado o uso do nome empresarial vedado, nó entanto em 
atividades estranhas ao interetse sodial ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou terceiros, barri como onerar ou alienar bens, imóveis da 
sociedade, sem autorização do Outro sócio. • 

CLÁUSULA OITAVA: 
O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercei a' * 
administração da sociedade, por Lei 	ou em virtudes de condenação criminai, 
ou encontrar-se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer administração de 
sociedade empresaria: .t- 

CLÁUSULA NONA: 
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. 	 • " . 

CLÁUSULA DÉCIMA: • 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o. s6Zio à"dMinistradôr 
deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o•caso. 	• ,. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A sociedade tem seu FORO na comaréa de Salvaddr, para o exerdcio. e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes de seu Contrato e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
O administrador poderá de comum acordo e a qualquer ternpo, fixar Urna retirada • 
mensal, a titulo de "pró labore", a ser fixado pelo conselho unânirrie ,dos eneSM0S, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O objetivo da sociedade é carriércio varejista de: Material de papelaria, cabias e 
caixotes de papelão, etiquetas de papel:e plásticos, artigos do vestuário e acessórios, 
calçados em geral, equipamentos para escritório, livros didáticos e mapas, lápis de 
carpinteiro, artigos para higiene pessoal, aparelho de iluminação e lâmpadas, 
materiais elétricos, equipamentos eletroeletrônicos e eletrônicos. Materiais esportivos 
e desportivos, ferragens manuais para construção e abrasivos, tecidos e couros em 
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2* ALTERAÇÃO CONtRAT,LIAL È'è-ON5b1.1.1AÇÃO 'DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA 

"AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP" • 
CNII: 07,805,424/0001-72 

gerai, material de armarinho e aviamentos, material e equipamentes para recreaçãg, 335 
brinquedos e brinquedoteca, moveis para escritório, materiais de construção em geral, 
material de telecomunicação, material e equipamentos fotográficos e 
cinematográficos, alimentos em geral, cereais, leite, café, chá, açOcar, água, matérias 
de limpeza, peças, material e equipamentos para computadores e periféricos, 
lubrificantes para usos diversos, outros produtos não especificados anteriormente tais 
como: lacre p/ placa e malote, bandeira e flâmulas, mastro de tecidoS; bobina de 
plastificação, barbantes de algodão e sisal, baterias recarregáveis e não 
recarregáveis; baterias automotivas, material de jardinagem, materiais descartáveis, 
copos, pratos e talheres descartáveis, sacos para lixp e sacos plásticos, artigos para 
habitação de vidros, cristal, porcelana, borracha, plásticos, metal, madeira, vime, 
bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas; escovas vassouras, 
cabides. talheres, pratos. 

 

  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou das sócios, 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. 

E, pôr estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 0.3 
(três) vias de igual forma e teor, para que prOduzam os efeitos legais após 
arquivamento na MM Junta Comercial do Estado da Bahia. 

Salvador, 26 de junho de 2012 
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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 COMAR 
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.notbr  
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: 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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 08:36:48 (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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP ou ao 
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 877136 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/01/2021 12:18:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 29402912170945360102-1 a 29402912170945360102-5 
'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 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e2754e4837432a9e72277fc4560dab9def208e930496927757aacOdbd2438 
cb3f4f630e06f243dcad572cb8f8866c87ab069 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/29402912170945360102 
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Comprovante% Inscrição e de Situação Cadastral 

_ 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMEP.0 DE INSCRIÇÃO 
07.805.42410001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ER  
CADASTRAL 

DATA DE ABTURA 
26/01/2006 

NOME EMPRESARIAL 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MOUSE INFORMATICA 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigOs de iluminação 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.63-6-02 - Comércio Varejista de artigos esportivos 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV VALE DAS PEDRINHAS 

NÚMERO 
431 

COMPLEMENTO 

CEP 
41.905-615 

BAIRROIDISTRITO 
NORDESTE 

MUNICIPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AMECOMERCIAL2@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(71) 3248-7835 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*,.. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/01/2006 

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 22/07/2019 às 18:17:19 (data e hora de Brasília), 	 Página: 1/2 

https://www.receita.fazend  a .g ov.br/pessoaj  uridica/cnpj/cnpkeva/Cnpireva_Com prova nte.asp 	 1/2 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

, 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL szt 

,t 	 nr 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	 ct 

4( 
NUMERO DE INSCRIÇAO 
07.805.424/0001-72 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
26/01/2006 

NOME EMPRESARIAL 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
AV VALE DAS PEDRINHAS 

NUMERO 
431 

COMPLEMENTO 

CEP 
41.905-615 

BAIRRO/DISTRITO 
NORDESTE 

MUNICIPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AMECOMERCIAL2@GMAILCOM 

TELEFONE 
(71) 3248-7835 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
..*.« 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/01/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

o (se  paub 

ne Per''" 

Eidel C?,lesti 
preg 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 22/07/2019 às 18:17:19 (data e hora de Brasília). 	 Página: 2/2 

https:/Avww.receita.fazenda.govbr/pessoaluridica/cnpycnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 
	 2/2 



4789-0/05 
4761-0/03 

4744-0/01 

4789-0/99 

4755-5/01 

4782-2/01 

4729-6/99 

4752-1/00 

4789-0/08 
4751-2/01 

4732-6/00 
4759-8/99 

4781-4/00 

4789-0/07 

4761-0/01 
4744-0/05 

4772-5/00 

09/03/2006 
09/03/2006 

09/03/2006 
09/03/2006 

09/03/2006 

09/03/2006 
09/03/2006 

13/07/2012 

13/07/2012 
13/07/2012 

13/07/2012 
13/07/2012 

13/07/2012 

13/07/2012 

13/07/2012 
13/07/2012 

13/07/2012 

4754-7/03 	13/07/2012 

4742-3/00 	13/07/2012 

4753-9/00 	13/07/2012 

4763-6/02 	13/07/2012 

4755-5/02 	13/07/2012 

4763-6/01 	13/07/2012 

4754-7/01 	13/07/2012 

4744-0/99 	13/07/2012 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 22/02/2020 

RAZÃO SOCIAL: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: MOUSE INFORMÁTICA 

CGA: 268.461/001-34 	 CNPJ: 07.805.424/0001-72 

ENDEREÇO: Avenida Vale das Pedrinhas, 431- NORDESTE 

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(S) CNAE 	DATA INÍCIO 

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
Comércio varejista de artigos de papelaria 

Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

Comércio varejista de outros produtos não especificados 
anteriormente 
Comércio varejista de tecidos 

Comércio varejista de calçados 

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou 
especializado em produtos alimentícios não especificados 
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação 
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informática 
Comércio varejista de lubrificantes 

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não 
especificados anteriormente 
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

Comércio varejista de equipamentos para escritório 
Comércio varejista de livros . 001 
Comércio varejista de materiais de construção não especificados Un" Watxt 
anteriormente 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal 
Comércio varejista de artigos de iluminação 
Comércio varejista de material elétrico 

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e Elder Celesti 
equipamentos de audio e vídeo 
Comércio varejista de artigos esportivos 
Comercio varejista de artigos de armarinho 

414 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 	for,-  oi Pt 
Comércio varejista de móveis Jose e Perta Sal,  
Comércio varejista de materiais de construção em geral 	moviBRo DA COPE- 

TIPO DE UNIDADE: 	Unidade Produtiva 

AVDESM.SE00 
zfiost Asailje 

o\ o 
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y),,,-„ 	 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 	 335- 	' i 	 ...4, ,,_ 	 ,,,, 	 COORDENADORIA DE CADASTRO 
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ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 22/02/2020 

RAZÃO SOCIAL: 	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: 	MOUSE INFORMÁTICA 

CGA: 	268.461/001-34 	 CNPJ: 	07.805.424/0001-72 
ENDEREÇO: 	Avenida Vale das Pedrinhas, 431- NORDESTE 

NATUREZA JURÍDICA: 	206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(S) 	 CNAE 	DATA INICIO 

FORMA DE ATUAÇÃO: 	Estabelecimento Fixo, Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 	Ativa Provisória 	 N° TVL: 201748 	VALIDADE: 	22/02/2020 

DATA DA INSCRIÇÃO: 	31/03/2006 	 DATA DE IMPRESSÃO: 	06/01/2020 

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	 98B145A9BFBA208103E2B8E7E31A305E 

A 	autenticidade 	deste 	Alvará 	poderá 	ser 	confirmada 	na 	página 	da 	Secretaria 	Municipal 	da 	Fazenda 
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima 
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18/12/2019 

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

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

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 
CNPJ: 07.805.424/0001-72 

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:18:22 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/06/2020. 
Código de controle da certidão: FA4D.CB48.7848.EE01 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 
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Énissão: 16/12/2019 14:04 

'AL Ô1 

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

Certidão N°: 20193636834 

RAZÃO SOCIAL 

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

068.126.876 
	

07.805.424/0001-72 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS 

15 1936.0020/18-4 - Ia Inst/D1LIGENCIA 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 16/12/2019, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS-OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

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

Certidão Positiva de Débitos Mobiliários com Efeito de Negativa 
Inscrição Municipal: 268461/001-34 

CNPJ: 07805424/0001-72 
Contribuinte: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 

E 	 Avenida Vale das Pedrinhas, N°431 , NORDESTE ndereço: 

Número da Certidão: 6.494.910 
Certifico que a inscrição acima está com a seguinte situação de débito, até a presente data, resalvando o direito da 

"azenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/06. 

Total Total Total Total 
Cotas Cotas Cotas Cotas Exercido Localização Tributo Tipo de Documento 	Documento Situação 	 a Vencer Atraso Residimo 

201 9 	SEFAZ 	TFF 	 ExigibiliácIeSuspensa 	1 	O 	1 

Situação de Autos e Notificações 
Tipo 	 Numeroflo DOC Programação Situação 

Emissão autorizada à 10:25:08 horas do dia 21/01/2020 
Válida até dia 20/02/2020 
Código de controle da certidão: EF881.E14CE6D6716A0594CAE9F4C8E78 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br). 
através do código de controle da certidão acima 



Certificado de Regularidade do FGTS' 
- CRF 

Inscrição: 	07.805.424/0001-72 
Razão Social: 	AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME 
Endereço: 	AV VALE DAS PEDRINHAS 431 / NORDESTE / SALVADOR / BA / 41905-615 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos 
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o 
FGTS. 

Validade:25/01/2020 a 23/02/2020 

Certificação Número: 2020012503173682959680 

Informação obtida em 04/02/2020 17:41:42 

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

Imprírnir 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.805.424/0001-72 

Certidão n°: 186643463/2019 
Expedição: 16/10/2019, às 18:24:24 
Validade: 12/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

07.805.424/0001-72, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

 

CÂMARA MUNIC e E IMÕES FILHO 
Gabriel S. Ba i osa Araújo 
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20/01/2020 004114327 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004114327 
	

FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 20/01/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, portador do CNPJ: 07.805.424/0001-72, 
estabelecida na Avenida Vale das Pedrinhas, 431, NORDESTE, CEP: 41905-615, Salvador- BA. ********** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados 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, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. 

CONSOINIC ga, OUSO) 
Gabriel S. Si bosa Maitjo 

É1 /44oio i/1 
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rnprobidade Administrativa e Inelegibilidagekt ,, xx 	,- %) 	0, 
„ Certidão Negativa 

Certifico que nesta data (19/02/2020 às 19:24) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 07.805.424/0001-72. 

A 'condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
5E4D.B58A.B262.3050 no seguinte endereço: https://www.cnj.ius.br/improbidade  adm/autenticar certidao.php 

Elder (..21est. no de Pn'vA:r.,  

Pre 

:(tp*, 
Josa.t.  Pereira SantQ 

MEMBRO DA COPEI 
Chita" Gabriel 

poD‘toSIgESM.ING  
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Josa - Pereira Santç 
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Folha: 0001 
="T.TX;t#C) 	S2-5.a.2E2- = 0C) i'•7 	C) 3_ 41. 

Empresa: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESOR/TORIO LIDA 
Endereço: Av VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-BA CEP 41.505-61.8 
CNPJ: 07.805.424/0001-'72 	 — 
Ano: 2016 

A 

TE RMU DE ABERTURA 

Contém o presente livro mercantil 000092 (noventa e dois) folhas numeradas 
eletronicamente de 000001 (um) a 003092 (noventa e dois) e servirá de "LIVRO 
DIÁRIO" número 014 (quatorze), de 01/01/2018 a 31/12/2018, da sociedade 
empresária limitada AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 2SCRITORIO LTDA. Com  sede 
nesta cidade, sito AV VAIS DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-BA CEP 
41.905-615 Inscrição Estadual n° 68126876-PP, Inscrição no minstério da Fazenda 
n° 07.805.424/0001-72, e registro no(a) JUCEB sob o n' 29202880367 em 
26/01/2006. Conforme Instrução Normativa OREI n°  11 de 05.12.2013. 

SALVADOR-BA, 01 de janeiro de 2018 
• 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
Termo de Autentica "o isioo 825-2 



Folha: 0086 

„ 

2.173.610,21 

276.578,85 
632.341,88 908.920,73 3.082.530,94 

4.560,46 

257.990,00 
3.018,99 

596,08 
585,87 

88.959,80 172.059,35 176.619,81 

3.259.150,75 

• 

Empresa: AME COMERC/AL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 
Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-CA CEP 41.905-615 
CDPJ: 07.805.429/0001-72 	REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGAO: JIJCEB 

.•—•‘ 
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ATIVO CIRCULANTE 

DIS PONIVEL 

CAIXA GERAL 
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ADIANTAMENTOS 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

CRÉDITOS DIVERSOS 
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r. 
	 VEICULOS 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
TELEFONIA CELULAR 
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TOTAL CO ATIVO 
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C6d. Autenticação: 29400905191649460356-3; Data: 09105/2019 16:52: 
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Folha: 0087 
Empresa: AME COMERCIAL IME MAI:BRIAIS EME ESCRITORIO LTDA 
Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-BA CEP 41.905-615 
CNPJ: 07.805.424/0001-72 	REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGAO: JUCEB 

LIVRO DIÁRIO 11° 014 

 

PASSIVO 

 

PASSIVO CIRCULANTE 

  

PASSIVO OPERACIONAL 

CCNTAS A PAGAR 14.394,85 
TRIBUTOS A VENCER 11.363,02 
VARCELAMENTOS. 43.256,82 69.014,69 

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 

CAPITAL SOCIAL 50.000,00 

LUCROS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 3.140.136,06 3.190.136,06 

TOTAL DO PASSIVO 3.259.150,75 

SALVADOR-BA, 31 de dere 	ro de 2018 
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BERNADINO MO 	BARBOSA 	 EDNA MARIA CARMO t SANTANA 
Sócio-Administrador 	 Contadora.  
OPP: 397.392.525-91 	 CRI: 021379/0-7 	CPE: 486.760.114-01 
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Cód. Autenticação: 29400905191649460356-4bata: 09/0512019  

Selo Digital de Fisesilzação Tipo %raiai Ct A1St6i694,XVW...0; 
' 	Valor Total de-Ato:-RS 4.42 

CAIA'. A" 	 .:4—,c...é1tat.' Os dados da ato eni,hdoaiiisaliictiláltal.tipbjlis.‘r 

Empresa: AME COMERCIAL DE NIATERIAIS DE ESCRITOFtIO LTDA 
AV VALE DAS RECRIARAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-BA CEP 41.905-615 
CDPJ: 07.805.424/0001-72 REGISTRO: 29202880367 de 26/0/2006 ORGÃO: JOCEB 
>186/Ano : dezembro/2018 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 
01/01/2018 A 31/12/2018 

VALORES EXPRESSOS EM REAIS 

Folha: 0008 

„ „ 

	  335 

RECEITA DE VENDAS - MERCADORIAS 

1.441.832,01 
1.441.832,01 

RECEITA DA REVENDA MERCADORIAS 
= RECEITA BRUTA 

TRIBUTOS INCIDENTES 
I.C.M. -19.688,80 
IMPOSTO SIMPLES -114.935,66 -134.624,46 

DEVOLUÇÕES E DESCONTOS 
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS VENDIDAS -71.560,32 

. RECEITA LÍQUIDA 1.235.647,23 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -1.271.716,30 

= PREJUÍZO BRUTO -36.069,01 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
PRO-LABORE -67.200,00 
SALÁRIOS E ORDENADOS -51.208,77 
FERIAS -5.823,04 
13° SALAR/OS -1.303,90 
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -44.762,56 
FGTS -37.42147 
FRETES E CARRETOS -5.431m 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 43.846,21 
CONS. DE BENS E vEiCULOS -86140 
SERVS PREST P/PESSOA JURIDICA -16.900,00 
QUOTAS DE DEPRECIACAO -16.026,30 
MATERIAL APLICADO -12.630,75 
MATERIAL DE EXPEDIENTE E XEROX -1.124,55 
VIAGENS E ESTADIAS -989a0 
LANCHES E REFEIÇÕES -911,61 
CORREIOS E TELÉGRAFOS -40,95 
BRINDES E PRESENTES -218,78 
TELEFONE -95,18 
VIAGENS E ESTADIAS -5.668,32 
EMBALAGENS -94,35 
ESTACIONAMENTO 
MANUTENÇÃO -1-6996,0200  
DESP . USO E CONSUMO -16.603,33 
CONDUÇÃO -50,00 
PEDÁGIO -171,40 
MATERIAL DE ESCRITO R/otffleggr -291,52 
PERDAS E DANOS -193,72 -302.143,51 

WellSoft Inforrática Itá 
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Valor Total do Ato:,  R$ 4,42 
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Empresa : AME COMERC IAL DE MATERIAIS DE ES CRITORIO LTDA. 
AV VALE DAS PEDRINHAS, 931, NORDESTE, SALVACOR-BA CEP 91.905-615 
MJ: 07.805.424/0001-72 REGISTRO: 29202880367 de 26/01/2006 ORGÃO: JUCEB 
Mês/Oco: dezembro/2018 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
TAXAS E EMOLUMENTOS -40.490,51. 
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS -160,52 
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS 

= 
-899,87 

SUBTOTAL 

RESULTADO r/NANCE IRO 
) DESPESAS FINANCEIRAS 

--- RESULTADO OPERACIONAL 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL  
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 

= RESULTADO DO PERÍODO 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS NO PERÍODO DE 
01/01/2018 A 31/12/2018 

VALORES EXPRESSOS EM penAxs 

LUCROS ACUMULADOS NO PERÍODO ANTERIOR 
PREJUÍZO LÍQUIDO D/PERIODO 
LUCROS DISTRIBUIDOS 
=LUCROS ACUMULADOS 

SALV000B-2A, 31 de dezerbro da 2018 

/‘-7,eZe•':d 

3.740.365,09 
-415.229,03 
-185.000,00 

3.140.136,06 

BERNADINZ MORAOS BARBOSA 	 EDNA MARIA CARMO DE SANTANA 
Sócio-Administrador 	 Contadora 
CPF: 397.392.525-91 	 CRC: 021379/0-7- 	CM': 488.760.114-04 

..„„ 
Gabriel .Barbosa Ara* Apoio 

Folha: 0089 

-41.550,90 
-879.763,48 

-15.212,23 
-394.975,71 

-20.253,32 
-415.229,03 
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De azeldo can as tág4t D. 3..4 T•Inc 	49 • 52 tf 	roer 414.GOSR994 44.44er.4(11 
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Cód. Autenticação: 29400905191649460356-6; Date.: 09/65/2019 1z6:62: 

Selo Dígital de Fisealizioâo Tipo .1Vori'nel Al án1692,P3ál; 
. - 	Valor Total do MO:-RI 4:4d 	, 
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BernadinfrMorais Barbosa 
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF 397.392.525-91 

Folha: 0090 

4 

. • 

AME COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO LTDA. 
Análise Financeira 

Exercício findo em 31 de dezembro-do 2918- - , „ 

Índice de Liquidez Gera! 

. ..• 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 3.087.091,40 44,73 
Passivo Circulante 69.014,69 

Liquidez Seca 

Ativo Circulante - Estoque 2.805.952,09 40,66 
Passivo Circulante 69.014,69 

Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 3.082.530,94 44,66 
Passivo Circulante 69.014,69 

Liquidez Imediata 

Disponível 2.173.610,21 3'1,49 
Passivo Circulante 69.014,69 

Participação do Capital Próprio no Ativo Total 

Patrimônio Liquido 3.190.136,06 0,98 
Ativo Total 3.259.150,75 

Solvência Geral 

Ativo Total 3.259.150,75 47,22 
Passivo Circulante 69.014,69 

Grau de Endividamento 

Passivo Circulante 69.014,69 0,02 
Ativo Total 3.259.150,75 

Declaramos para os devidos fins que os índices acima foram calculados tendo 
como base os valores extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018. 

•  )1, •0"'• 	 1/1 Edna 'Mari armo de Santana 
C C/BA 021379-BA. 

t/\- 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.°: BA/2019/00005799 
Nome: EDNA MARIA CARMO DE SANTANA CPF: 488.760.114-04 
CRC/UF n.° BA-021379/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 	05.08.2019 
Finalidade: LIVRO DIÁRIO 

Livro: DIÁRIO 
N° 0014 / Exercício: 2018 

0091 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir: 

CPF : 488.760.114-04 Controle: 9033.9346.9660.1289 
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CMARMUH1C14 SIMÓES FILHO 
Gabriel S. Babosa Araújo 

Apoio 

Folha: 0092 
7C=5.71FCC> 1=9:C.,14.2.JEG› 

Empresa: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRSTORIO LTDA 
Endereço: AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-BA CrX,41-.9e,5- 
CNPJ: 07.805.424/0001-72 	 - 

Ano: 2018 

.1" 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro mercantil 000092 (noventa e dois) folhas numeradas 
eletronicamente de 000001 (um) a 000092 (noventa e dois) e serviu de "LIVRO 
DIÁRIO" número 014 (quatorze), de 01/01/2018 a 31/12/2018, da sociedade 
empresária limitada AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. Com  sede 
nesta cidade, sito AV VALE DAS PEDRINHAS, 431, NORDESTE, SALVADOR-BA CER 
41.905-615 Inscrição Estadual n°  68126876-PP, Inscrição no Ministério da Fazenda 
n° 07.805.424/0001-72, e registro no(a) UUCEB sob o n° 25202880367 em 
26/01/2006. Conforme Instrução Normativa OREI n° 11 de 05.12.2013. 

SALVADOR-BA, 31 e dezembro de 2018 

0ER8IABI14RAIS BARBOSA 	 EDNA Y A CARMO DE SANTANA 
Sócio- clministrador 	 Contado , a 
CPF: 397.392.525-91 	 CRC: 01379/0-7-NA CPI': 488.760.114-04 

WellSoft Informática Ltda http://www.vellsoft.cõm.br  
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FUNDADO Elli1,1888 
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10/05/2019 https'://autdigitalazevedobastos.not.br/home/comprovante/29400905191649460356  

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.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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/05/2019 10:13:51 (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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP 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: 1243121 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 09/05/2020 16:55:13 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 294009051 91 649460356-1 a 29400905191649460356-8 
'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 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b31324e38e54d9b25baf8905b5529abf59f84a66bb85c31279f4cba0bfaf6659f8e930496927757aac0dbd2438cb 
3f4f67bf50986ca 34df8b02 a5e1d09c6e9364 
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ATESTADO DE FORNECIMENTO 

testamos, para os devidos fins, que a Empresa AME COMERCIAL DE MATERIAL DE 
SCRITORIO LTDA., sediada à Av. Vale das Pedrinhas, n° 431, Nordeste, CEP 41.905-615, 
;alvador/BA, CNPJ/MF: 07.805.424/0001-72, forneceu para a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA --
,AHIAGÁS, sediada à Av. Tancredo Neves, 450, Edifício Suarez Trade, 20°, Caminho das 
trvores, Salvador/BA, CNRI/MF: 34.432.153/0001-20, gêneros alimentícios, objetos do Contrato n.° 
000000772, firmado em 14/11/2012, sob a Gestão da Gerência de Administração e Suprimentos da 
íAHIAGÁS, com as características descritas abaixo: 

. DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Géneros alimentícios 

2. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

te0 W025 90080078180 

026 	90080078181 
PO c 	  4°1t  ,100 DP'  

VII" 

eNdel c' 

ITEM 	CÓDIGO 	UF 

90080038128 

90080038133 

001 

90080068155 
90080068157  

90080068158 

90080068159 

90080068160 

90080068161 

90080068162 

90080068163 

90030068164 

90080078179 

UM 

ODE 
PREÇO 	VALOR 

DESCRIÇÃO 

GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO,MACIO,F.MBALAGEM COM 50 UNIDADES, 
MEDINDO 20X 23CM. MARCAS ACEITAVEIS SANTEPEI, 30FEL, 
MELHORAMENTOS. 
FILTRO PAPEL NR 4, PARA CAI-E tIRA, EMBALAGEM COM 40 UNIDADE. 
MARCAS 	ACEITÁVEL MELTTA E PILÃO 
FOSFORO DE SEGURANCA, CAIXA COM LIXA, 40 UNIDADES POR CAIXA. 
FILTRO PAPEL NR 103, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES 
ACHOCbLATADO EM PO  EMBALAGEM EM LATA DE 400G.  
ACUCAR CRISTALIZADO EMBALAGEM DE UM 1KG EM SACO PLASTIC° 
ADOCANTE LIQUIDO, DI ti ICO, SEM ASPARTAME 100M1 
BISCOITO CREAM CRACKER EMBALAGEM COM 3 PACOTE, PESO LIQUIDO 
4006. MARCAS ACEITÁVEIS: FORTALEZA, MARRAN, VITARELIA. 
BISCOITO DOCE 'TIPO MARIA, EMBALAGEM COM 3 PACOTES, PESO LIQUIDO 
4006. MARCAS ACETTAVEIS: FORTALEZA, MARRAN, VITARELUA.  
CHÁ DE BOLDO CAIXA COM 106, CONTENDO 10 SACHES, MARCA ACETTAVEL 
MARATA, PRENDA E MATE LEAO  
CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 106, CONTENDO 10 SACHES.MARCA 
ACEITÁVEIS MARATA, PRENDA, MATE LEAO 
01A DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 106, CONTENDO 10 SACHES.MARCA 
ACEITÁVEIS MARATA, PRENDA, MATE .t.EA0  
CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 106, CONTENDO 10 SACHES.MARCA 
ACEITAVEIS 	MARATA, PRENDA, MAIE LEAO 
LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAGEM EM LATA DE 4006. MARCAS 

	

ACEITAVEIS: NINHO, TTAMBF.„ MOUCO 	 
LEITE EM PO DESNATADO, EMBALAGEM EM LATA DE 300G, MARCAS 
ACEITÁVEIS: ITAMBE MOUCO. 
CAFE EM PO, TORRADO E M0100, SEM GWTEN, EMBALADO A VACU() 250 
G,CONTENDO SELO DE PUREZA ABIC, INDICANDO DATA DA VALIDADE NA 
EMBALAGEM. MARCAS ACEITÁVEIS. MELITA, PILA°, SANTA CLARA, MARATA 
CAFE TORRADO EM GRAOS, PARA CAFE EXPRESSO 1KG, DE PRIMEIRA 
QUALIDADE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, 
SELO DE PUREZA ABIC, MARCA ACEITÁVEIS: BAHIA BOURBON CAFE, SWEET 
BAHIA CAFE.  
BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 4 PACOTES, 
PESO LIQUIDO 400G. MARCAS ACEITAVEIS: MARILAN, BAUDUCCO, 
FORTALEZA  MABEL. 
BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR COCO, EMBALAGEM COM 4 PACOTES, PESO 
LIQUIDO 4006. MARCAS ACEITÁVEIS: MARILAN, BAUDUCCO, FORTALEZA, 
MABEL 
BISCOITO AMANTEIGADO - IF.ITE, EMBALAGEM COM 4 PACOTES, EMBALAGEM 
COM 4 APCOTES, PESO LIQUIDO 4006. MARCAS ACEITAVEIS: MARRAN, 
BAUDUCCO; FORTALEZA, MABEL. 
BISCOITO AMANTEIGADO • NATA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES, PESO 
LIQUIDO 4006. MARCAS ACEITÁVEIS: MARBAN, BAURUCCO, FORTALEZA, 
MABEL. 
BISCOITO WAFFER, SABOR CHOCOLATE, PESO LIQUIDO 140 GRAMAS NO 
MINIMO MARCAS ACEITÁVEIS: BAUDUCCO NESTLE RICHESTER 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, DE PREPARO INSTATANEO, SABOR 
ACEROLA, GARRAFA DE 500 ML MARCAS ACEITÁVEIS: PALMEIRON, JANDAIA 
OU DAFRUTA.  
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, DE PREPARO INSTATANEO, SABOR CAIU, 
GARRAFA DE 500ML. MARCAS ACEITÁVEIS: PALMEIRON, IANDAIE OU 
DAFRUTA 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, DE PREPARO INSTATANEO, SABOR GOIABA,. 
GARRAFA DE 500 ML. MARCAS ACEITAVEIS: PALMEIRON, JANDAIA OU DAFRUTA. 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, DE PREPARO INSTAgANEO, SABOR UVA, 
GARRA 	50014L MARCAS ACEITAVEIS: PALMEIRON JANDAIA,. DAFRUTA 

003 
	90080038206 

004 
	

90080038471 
005 
	90080068154 

90080068165 

90080068166 

90080068641 

90080078169 

90080078170 

900801,178174 

900800781713 

UNITÁRIO TOTAL 

73,50 

175 
2,85 
670 

7,00 
31,35 

1341 00 
6.83520 

5.575,20 

495,00 

1.045,00 

1.865,50 

1.906,50 

25A20,00 

6.150,00 

13.566,00 

3.938,00 

368,00 

351,90 

242 	3,55 859,10 

'250 

282 

3,58 	895,00 

1.240,80 4,40 



ATESTADO DE FORNECIMENTO 

90080078204 PC 
BISCOITO SALGADO, COM 4 PACOTES, PESO UQUIDO 230 G. MARCAS 
ACEITÁVEIS: MARILAN BAUDUCOD SALGATOST 

202 5,35 1.080,70 

90080078228 UN 
SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, DE PREPARO INSTANTÂNEO, SABOR 
MARACWA, GARRAFA DE 500ML, MARCAS ACEITAVEIS: PALMEIRON, JANDAIA, 
DAFRUTA. 

60 3,58 214,80 

90080078263 UH 
BISCOITO WAFFER - SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 140 GRAMAS NO 
MINIMO, MARCAS ACEITAVEIS: BAUDUCCO, NESTLE, RICHESTER 

31 2,30 71,30 

VALOR TOTAL 82.910,00 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

, 

Inicio: 	14/11/2012 Término: 13/11/2013 

',AÇO 
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PERÍODO DE FORNECIMENTO 

Inicio: 	14/11/2012 	Término: 13/11/2013 

VALOR INICIAL DO CONTRATO 

5.1 	R$ 82.910,00 (oitenta e dois mil, novecentos e dez reais) 

DATA-BASE: 
	14/11/2012 

VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

7.1. R$ 80.461,99 (oitenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) 

requisitos 
técnico e Declaramos que todos os fornecimentos foram executados de acordo com as normas e 

técnicos exigidos, tendo apresentado um desempenho satisfatório do ponto de vista 
comerciai aos compromissos com essa empresa. 

Salvador - BA, 07 de janeiro de 2014 

o 

Wanderiey P r C rIoni 
Gerente de Adminis&açâo e Suprimentos 
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14/01/2020 	 https://autdigitalazevedobastos.notbr/home/comprovante/29401610181133320298  

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 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: 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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESC LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 08:40:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 20  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 AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESC LTDA EPP 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: 1096662 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 11/01/2021 12:18:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 29401610181133320298-1 a 29401610181133320298-2 
'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. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e275a5abada67b832aa91a1154f69c1f7fe58e930496927757aac0dbd2438c 
b3f4f6f691e079918171dc53ce3ca4da3f1df2 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/29401610181133320298  1/1 
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MOUSE INFORMÁTICA 
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N2. 004/2020 
ABERTURA DA PROPOSTA DIA 20/02/2020 ÀS 09:30HS 

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda., por intermédio do seu representante 
legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da Lei, para fins de participação no 
Processo Licitatório supra mencionado, que: 

Atendendo á convocação veiculada para o processo licitatório Pregão Presencial 
supracitado, 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. 42  da 
Lei n2  10.520, de 17 de julho de 2002. 

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com Órgãos da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 

Sob as penas da Lei Estadual n2. 9.433/2005, que inexistem fatos impeditivos de nossa 
habilitação no presente processo licitatórios e de que estamos cientes da obrigatoriedade 
de declararmos ocorrências posteriores. 

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. 

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

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. , nem menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
na forma da Lei, bem como que estou quite com as obrigações fiscais previstas no artigo 
29 da Lei 8.666/93. 

AME COMERCIAL DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA 
AV. Vale das Pedrinhas, N°. 431- NORDESTE, CEP: 41.905-615 

CNPJ: 07.805.424/0001-72 INSC. 068.126.876 
TEL. 3347-8921  / 3248-7835 
amec0mercia12@gmail.com  
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CONTRATO SOCIAL 
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO o2G-8 01) 

ESPERANÇA comtgcro ATACADISTA DE PRODUTOS • • 335 

.ALIMENTiCIOS LTDA. • 	 • b,\„ 
5 	• 

LUCAS OAN4.0.  ROCHA CARVAI4p., brasileiro, casado em comunhãO pardal de 
bens, nascido em 21/85/188, comerciante, portador da RC:. 9.0394,17-21 
SSP-N:8A è CPF: 025.726,27., residente e domiciliada na Rijo Tupy, 115, KM 30, 
Sirne:res Filbo\BA, CEP ; 	Empresário (á), Com sede na Rua TiradenteS, 
7.09, Parque Continental; Simões Filho•‘BA, CEP 4./9.0-000; insceito na Junte 
Comercial do estado dá Bebia 	JUCEB, em 28/10/2014,. sob O NIRE 
29.105.030.$41 hó ÇNP.3 sob rio, 440$.8.241:0001-00 fazendo uso do que 
permite o § 3°. do art. 96á da Lei no. 10.;406/2002,. corá a redação alterada peie) art. 
10 da Lei Complementar nO, 128/2008, ora transforma seu registro de EinFiftESÁÉ3I0 
em SoézÉDApe :É.MpREsAft14, urna vez que admitiu à s6c.ta RICHELLE 'OLIVEIRA 
DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida em 23,f12/19134, comerciante, portadora 
da çNw 044$47280$4 DETRAN \BA: e CPf: 019.75.6:595062, residente e 
domiciliado na Rua Maceio, stn, APUO 3423, Residencial Bela Vista,., Etapa:  01, Bloco 11, 
1KM 2, Simões Filho\BA, 'CEP : 4.700-000, passando a constituir o tipo jurídicó 
SOCIEDADE LimxT.Apk, á otjal Èè regera, doreitánte, pele presente CONTRATO 
SOCIAL:ao opa' se obrigam rrnituarnente todos.  os sócios 

CLÁUSULA PRIMEIRA :: A sociedade gira Sob e nome empresarial,  ESPERANÇA COMÉRCIO: 
ATACADISTA pe PRODUTOS ALIME:NT:ICIOS"l_TDA; e terá sede é domicilio ha Rua 
TiradenteSs, 709, Parque Continental, SitiaBes Filha\BA CEP: 43.70,IP-009. 
CLÁUSULA SEGUNDA- CAPITAL SOCIAL: Q Capitel Sedai: é de R$ 100:.Ci00,00 (tem Mil 
ReaiS), dividido em 	 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (iUM Real) cada 
umas  sendo subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, pelos soCios corno 
segue: 

NOME ei./ 	QfflOTAS R., VALOR 
R/CHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 99 	99.000 9 .000 0 
LUCAS DANILO ROCHA CARVALHO 1 	1.000 .000 00 ............/ 

TOTAL 100 	100.000 100.000,00 
í  
1 

CLAÚSUÃ TERCEIRA- 9.114E1p,SQÇXAL 
Objeto Social..éi: 

.40..B7-41.199 COrn.ércio..Atacáditta Especializado.  gni ProdutoS.Alintentícies. 
37.02-9/000..4ktiMadet. ágiationadaS á Esgoto; 'exceto :á .Gestão de Redes.. . 	. 	. 
444.0-4/00 .CeristrU00 de Edifícios, • • 	• 
46,,35-4/01 .0 Comércio Atotadi.sta.d•e:Agua Mineral 
46 39-7/01 m. Comércio AtaCadista.  de :Produtos Alimentícios 
46..9105/000. Comércio Atacadista de:.Mercadoriasi.com Predominância de Produtos 
Alimentícios 
47...206199 Comércio Varejista de Produtos ,AliMentiOlos .00 .EPOÇialliacJoS em 
Produtos Alimentícios 
47.12-1/00 -• Comércio Varejista de:Mercadorlasi.com Predominância de produtos. 

Mlhirner'cados, Mer'Ceariais.e.ArMazénS... 
47...42.!31.00 Comércio ~gliSta de.material•Elétrico 
47;44-0/01: - CO0~ di. Varejista. 4e:19ertagens. 0 Égrramentas. 
47.44,-0/99.- Comércio' Varejista de. Materiaiá .de.CanStrú0.o. 
47 51-2/01 .Cdritércle Varejista.. Especializado em Rogipasrpeátds e..Storinner44.$ dei. 
Znfo:rnii4tita. 
47.:61-0/03.- Comércio Varelista.de.Artlgos.de  
47..89-0/05.-.Çoinérció.VairejiSta de predtitet..SanOã.retê•04etiqstOnit4tipis.. 

Aluguei-de..Andailines, 
c:umtagenr/ dê EStr ..t.rias. Metálicas.. 

42.99-519.9.- 	 ErtgenhariCivil  

41011141  
- Pereira Sai.. Jo 

M BRO D! r:Or  
sob ó no29204525688.  errf .2ti/Q6/911 istre 
4 de 2.110612018 890792 

Reg: eleopo00ê3a-çaestIn 
prego 

Certifico 
Protocot 

de 

Nome emprese PERANCA COMERCIP ATACADipTA DE PRODVTQ$ ALIMENTICIOS EMA N lrj45258 .8 
Este docurti o o pode ser verificado em httP;//reiri.juteb,bagoy:bríAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
C'nancela 2071.41-7689853602 
'',4.sia cópia foi ax.iteritidá digitalmente e essitia0 em 25/00018 
por Há° Porteie Ramos ,,, secretário Gerei 

MICEB 



:CONTRAMSOCIAL POR TRAINSPORMAÇÃO..D.E EMPRIESÁRIO 	,ça  
. ESPERANÇA.COMIÉRCIO ATACADISTA PC.PRODUTOS 	 ob 

	

ALIMENTÍCIOS LTDA 	 225  

.CNP3t2130,3$2.4/.00.01.00. 

49,23-0/OZ. -Serviço de Transporte-de...Passageiros e Locação de Auto ni4vele cedi 
mator~.. 
77.11-0./00. LoeaeãO: de Automóveis sem -condutora 
77::32-2/01-- Aluguel de:Máneinae e-  Ecluiparnentos:oare ÇOiistru0o..Sçm•pperaOot . 
excetç,Andaimes. 	 . . 
8/,:114/00.-.8erviçós.COrribleadoe 'para Apoie a Edificles„ exceto Condoneiniee PeedialsÁ. 
43.99,-1/99- Serviços Especializados para ConStreção. • • 
4399--,.1 /02 -, MOrttagem. -e Desinonitagene de: Andaimes g:.gspro.tutes ternoprárias. 
42.13.8/00 --Obreit. de • tlrbenizeeão Ruas, :Poças e Calçedas. 
42.22e7/0 X: e-  Constreção de Redes de Abastecimento de•AgeaeColete:de.Esgete 
ConetruOes,•exceto Obras de Irrigaçãoe 
.43.11,-8/01 - Óernolição.-de:E:difícies-e.Estrutures. 
:43I.13/02 yeegoareçã9  de Canteiro e•Lireceza de 
43.0.,41.00 Obras -de-Terrapienege.m.. 
42.215/00 linetálação..e ganutençãO Elétrica. 
43 21-3/01 Iostalatkies liM4r4titicasr  Sanitárias .e .ide Gas  
43.22e3/02 •einstalação e •Mantitençeo...cle Sistemas Centrais de Ar Condicionado, 
Ventiláção .e Refrigéreçãe.• 	 • • 	• 	• 	• 
43,29,1/03 e Instalação, - Manutenção 'e itepáráçãO.de  Elevadores; Estadas .0: Esteiras 
Rolantes. 	 . 

.81.30-3/00e Atividades P.,alSegistiCas. 	

CIAMARAM IPAIDESIMÕESFILNO 
Gabr 	arbosa Araújo 	. 

Apoio 

43,;30-4/04.- Serviços de Pintura- de Edifícios.. I 
43.,•39-4/99••- Obras de Acabamento da CianstraçãO... 

Podendo inelUsivee abrirem filiais em 'OeálclUar p...09 território- •neeleriah.  desde que sejam 
atendidos-os requieiteá. datei. 

CLAUSULA QUARTA z A: sociedade iniciou suas atividades .ern 28- de :oetubro. de•2014. e eeu. 
prazo de duração é indetermina-de., 

• 
CLAUSULA 	CESSÃO DAS QUOTAS. As • quotas são rndlvisiveis e não poderão. ser • 
cedidas ou transferidas • e terceiros sem• -o consentimento 'OS ~riais eóciose as Ptlajs• frcaril.  
-asseguradas, .ern: iguaidede. de •eõed ie'des • e: preço Otite- e preferência para 'sua .aquisição se posta 
â Venda, ferrealieencie, Se reálleada.á teeeãe delas, a alteração contratual pertinente,- 
(ert.1e05.5, ere.1.057CC.2002). . 	. 	. 
CLAUSULA SEXTA — IRESPONSABILIOAOE: À.  responsabilidade de cada sóele é restrita ati 
Valer sues etioteá, más todos respondem solidarianiente pela Intearalizaeãe do ceeital social (are 
1.052 CO2002). 
CLÁUSULA SWrIMA - ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL:. A Administração da sodedadp caberá 
ee sócio LOCAS DANILO ROCHA CARVALHO, cem poderes e atribuiçãee de representar ative e 
passivamente a sociedade, em piá, ou fora clo, cedendo praticar todo e qualquer ato-, sempre 
rio Interesse de sociedade, sendo autorizado o uso do herrie empresarial, vedado, no entanto em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja crie favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceireá, bem core° onerar ou alienar bens Imóveis.  da sociedade, sere 
autorikaeão do Outro SóCig. (art. 997, V-1-, 1.013. 1.015, 1064, CÇ/2002). 

CLAUSULA OITAVA — EXERCICXO SOCIAL: Ao termino de cada exerciefo sedei, em 31 de 
dezembro, o administrador prestará contas justificando sea administração, orecedende á 
elaboração do Inventaria, do balanço patrimonial é do balanço de resultado econômico, Cabendo 
aos:sOcios, na proporção de Suee quetaS, pe lucres eti perdas apuradas. (est: 1.065 ÇC/2002):, 

CLAUSULA NONA — DPLIBERAÇÃ9 DÁS CONTAS: Net. quatro nieSes seguintes ee término do 
exercício social-, os sdlips deliberarão sobre as :tentes e-  designarão administredores quando for 9 
caso. (art. 1.071 e 1.072 § 29 e artel..078 e02002). 

CLÁUSULA t:PÉCIMA — ASERtURAng ILIAISt A sç,ciedade poderá: at., „tom, wie-r ternpó, abrir ou 
fechar filial ou ()etre dependênela, reedil e al eração eentratuel essin 	.,,, / tg Oôt Clá  

,tOià 	0, • 	 ION.... 

Rei; 8189000Ó439790 	• 	Mkt 1. iNfik\ 	 1"if  I 
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁ 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum acordo, fixar 
uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIIviA SEGUNDA - RETIRADA DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer 
sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a 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 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 (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002). 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESEMPEDIMENTO: Os(s) Administradores declaram(m) 
sob as penas da Lei, de que não esta (ão) impedido(s) de exercer (erri) a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob 
as efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, cie prevaricação, peita ou suborno, concussão, pe-culato, 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, (art. 1.011 § jO CC/2002) 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Simões Filho N, BA, 
Para o exercido e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato. 
E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor, que serão assinadas por todes os sócios, sendo a ia (primeira) via arquivada na Junta 
Comercial do Estado da Bania, e as outras vias devolvidas aos contratantes, depois de anotadas. 

Simões Filho\BA 21 de Maio de 2018. 

L 'CAS DANILO ROCHA CARVALHO 
Sócio 	

Elder Celest 
Pre 

o de P Jos 	Pereira Sc. 
ME BRO DA COP_ 

LLE OLIVEIRA DE AL EIDA 

ainfi cminw r",.%  

Pomo tc Tmln ene7.12.1.4=Íroje~.. 
Ora. 04.-elme~10 Amado 

Retonheco por SEPROKA 0001 firoar_s1, de LUCAS 
DANILO ROCHA EARShlii0 	..... .. 
Cá: R$ 2.46 Tala: R$ 1,47 Total: R$4,30 
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TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIR 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA 	 CL 

A 

LUCAS DANILO ROCHA CARVALHO, brasileiro, casado em comunhão parcial 
bens, nascido em 21/05/1986, comerciante, portador da RG: 9.639.617-21 
SSP \BA e CPF: 025.726.275-07, residente e domiciliada na Rua Tupy, 115, KM 30, 
Simões Filho\BA, CEP: 43.700-000 e RICHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileira, 
solteira, nascida em 23/12/1984, comerciante, portadora da CNN: 04454728064 
DETRAN \BA e CPF: 019.756.595-62, residente e domiciliada na Rua Maceió, sin, 
Apto 303, Residencial Bela Vista, Etapa 01, Bloco 11, KM 25, Simões Filho \ Sabia, 
CEP: 43.700-000. 

Únicos sócios da firma ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA, sede na Rua Tiradentes, 709, Parque Continental, Simões 
Filho \BA, CEP: 43.700-000. Seu Ato Constitutivo Primitivo Contratual, devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia - .3UCE8 em 28.10.2014, sob o NIRE: 29.204.525.688, Inscrita no CNPJ/ME: 21.303.824/0001-00, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social, ajustando-o ao novo Código Civil 
Brasileiro como segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada -• EIRELI, passando a denominação social a ser ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, com sub-rogação de 
todos os direitos e obrigações pertinentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo desta sociedade, no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil 
Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Retirada de sócio - O sócio LUCAS DANILO ROCHA CARVALHO, 
retira-se da sociedade por sua livre e espontânea vontade, dando plena geral e irrevogável 
quitação, cedendo suas quotas do Capital Social para o novo sócio. 

CLÁUSULA QUARTA: O sócio LUCAS DANILO ROCHA CARVALHO, que era possuidor de 
1.000 (Hum Mil) quotas, integralizadas no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), com 
valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, cede e transfere para a sócia RICHELLE 
OLIVEIRA DE ALMEIDA, a quantia de 1.000 (Hum Mil) quotas, integralizada no valor de 
R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), com valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, onde 
a mesma que é possuidora de 99.000 (Noventa e Nove Mil) Quotas, integralizadas no 
valor de R$ 99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais), com valor nominal de R$ 1,00 (Um 
Real) cada uma, Totalizando R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) com valor de R$ 1,00 
(Hum Real) cada urna, que aceitam, pelo cedente e cessionário, da recíproca, plena, geral, 
e irrevogável quitação, pelas suas quotas cedidas, transferidas e recebidas. 

Em virtude da cessão das quotas realizadas na forma cláusulafOrta, o Capital Social fica 
distribuído da seguinte forma: 

RICHELLE OLIVEIRA DE ALMEID4t0 c3:k) \v, 
TOTAL TOTAL 	 Ó"s  çs'b 

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de 	resa Individual de 
Responsabilidade Limitada. 

44 iTv'è 
Jos 	Pereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 

R$ 100.000,00 
R$ 100.000,00 
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Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2018 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 	wAL tj 

ESPERANÇA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS E/RELI 

CNP): 21.303.824/0001-00 

RICHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida em 23/12/144 
comerciante, portadora da CNH: 04454728064 DETRAN \BA e CPF: 019.756.595-62, 
residente e domiciliada na Rua Maceió, s/n, Apto 303, Residencial Bela Vista, Etapa 01, Bloco 
11, KM 25, Simões Filho \ Bahia, CEP: 43.700-000. Constitui uma Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - RAZÃO SOCIAL: A sociedade gira sobre o nome empresarial de 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E/RELI. 

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE: A sociedade tem sua sede na Rua Tiradentes, 709, 
Parque Continental, Simões Filho\ BA, CEP: 43.700-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente 
do País, assim subscritas: 

RICHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 	 R$ 100.000,00 
TOTAL 	 R$ 100.000,00 

.UO2, 
Sit 335 /"••• 

3113. 

JUCEB 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL 
O objeto Social é: 

46.37-1/99 - Comércio Atacadista Especializado em Produtos Alimentícios. 
37.02-9/00 - Atividades Relacionadas a Esgoto, exceto a Gestão de Redes. 
41.20-4/00 - Construção de Edifícios. 
46.35-4/01 - Comércio Atacadista de Á' Agua Mineral 
46.39-7/01 - Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios. 
46.91-5/00 - Comércio Atacadista de Mercadorias, com Predominância de Produtos 
Alimentícios. 
47.29-6/99 - Comércio Varejista de Produtos Alimentícios ou Especializados em 
Produtos Alimentícios. 
47.12-1/00 - Comércio Varejista de Mercadorias, com Predominância de Produtos 
Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns. 

ákU1: ESIMUSF.1010 
47.42-3/00 - Comércio Varejista de Material Elétrico. 
47.44-0/01 - Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas. tlAGRa:rietillse.  
47.44-0/99 - 
47.51-2/01 - 
Informática. 
47.61-0/03 - 
47.89-0/05 - 
77.32-2/02 - 
42.92-8/01 - 
42.99-5/99 - 
49.23-0/02 - 
Motorista. 
77.11-0/00 - 
77.32-2/01 - 
exceto Andai 
81.11-7/00 - 
Prediais. 
43.99-1/99 - 
43.99-1/02 - 

Locação de Automóveis sem Condutor. 
Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, 

me s. 
Serviços Combinados para Apoio a Edifícios, exceto Condomínios 

Serviços Especializados para Construção. 
Montagem e Desmontagem de Andaimes e Estrut $ Temporárias. 

AI 

Comércio Varejista de Materiais de Construção. 
Comércio Varejista Especializado em Equipamentos e Suprimentos de 

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria. 
Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários. 
Aluguel de Andaimes. 
Montagem de Estruturas Metálicas. 
Obras de Engenharia Civil. 
Serviço de Transporte de Passageiros - Locação de Automóveis com 

eder Ce‘eS  
Req: 81800 

ino de P2  
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Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL I N IRE 29500303874 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PNL Deo, 
ALIMENTÍCIOS EIRELI 	

c2C)3 tx% 
CN P3: 21.303.824/0001-00 	 335 _2 

"h"" 
42.13-8/00- Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas. 	 -- 
42.22-7/01 - Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e 
Construções, exceto Obras de Irrigação. 
43.11-8/01 - Demolição de Edifícios e Estruturas,. 
43.11-8/02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno. 
43.1.3-4/00 - Obras de Terraplenagem. 
43.21-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica. 
43.22-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás. 
43.22-3/02 - Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de 
Ventilação e Refrigeração. 
43.29-1/03 - Instalação, Manutenção e Reparação de Elevadores, Escadas e 
Esteiras Rolantes. 
43.30-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios. 
43.30-4/99 - Obras de Acabamento da Construção. 

CLAUSULA QUINTA - ABERTURA DE FILIAIS: A sociedade p dera a qualquer tempo, 

o  SlgESyjoll.H0  
81.30-3/00 - Atividades Paisagísticas. 	 ckwoo 

abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração c

S.04npaortbirooasat:li 

assinada por todos 
os sócios. 

CLAUSULA SEXTA: A empresa iniciou suas atividades em 28 de Outubro de 2014 e seu 
prazo é indeterminado. 

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE: A responsabilidade do empresário é restrita 
ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO 
A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a RICHELLE OLIVEIRA DE 
ALMEIDA, 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). 

CLAUSULA NONA - EXERCICIO SOCIAL: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 
de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados. 

CLAUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade 
com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo Interesse destes, o valor 
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DESEMPEDIMENTO: 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 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 e nomia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrênci contra as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

Reg: 8180000058~ Cales 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 	WAL 12 
ALIMENTÍCIOS EIRELI  

CNP3: 21.303.824/0001-00 	cc 
d.• 	 :::--, 3  
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
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O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da 
mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente BREU. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
Fica eleito o foro da comarca de Simões Filho \BA, Para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultante deste contrato. 

E por estarem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a 
cumprir o presente, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos e 
legais efeitos. 

CHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Simões Filho\BA, 10 de Julho de 2018. 
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Pá gina 1 
Récv. 8180 W119 . 

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N" 1 DA ESPERANÇA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS UREIA 

CNN n" 21.301824/0001-00 	 3 .5  

.RICHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em A - 
23/12/1984, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPI' .ri° 019.756.595-62, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n" 04454728064, Órgão expedidor DETRAN - B.A, — 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA .MACE10„ SI.N, APTO 303, RESID BELA 
wsTA., ETAPA 01, BLOCO 11, KM 25, SIMOES FILHO, 4A, CEP 43700000, 
BRASIL. 
Titular da Empresa individual de.  Responsabilidade Limitada de nome ESPERANCA 
COMERCIO. ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MEIA 
registrada nesta junta Comercial do Estado da Bahia,,. sob NIRE n° 29600303874, com.  
sede R: Tiradentes, 709 , Parque Continental Simões Filho, BA, CEP 43,700-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME sob o n" 
21.303.824/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei if 10.406/ 
2002,. mediante. as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

IX) TITULAR 

CLÁUSULA PRIMEIRA. 
Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para TIAGO OLIVEIRA DE 
ALMEIDA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/0511982, 
SOLTEIRO, COMER.C1ANTE, CPF n" 825.863,905-63, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE .rf 763075655, órgão expedidor SSP - _BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) ESTRADA. SIM.OES FILHO I 2243, KM 30, GOES CALMQN, SIMOES • 
FILHO, BA, CEP 43700000, BRASIL. 

Paráigrafo. Unico. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a TIAGO OLIVEIRA 
DE ALMEIDA com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o. uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto„ em atividades estranhas ao interesse da empresa, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas dá 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 pública ou propriedade. 
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Certifico o Registro sob o n" 97827432 aro 28/01/2019 
Protocolo 187551871 de 27/12/2018 
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Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx  
Chancela 127938174491449 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2019 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



ATO DE ALTERAÇÃO' E CONSOLIDAÇÃO .N° 1 DA ESPERANCA s,  g- De4 COMERCIO ATAC ADISTA DE PRODUl'OS AL E IMNTICIOS EIRELI 	‘ , 
ct.1 - CÍNP3 n" 21.303.824/0001-00 	 en C 

ob 
dx. 	 22' p- 

\). CLÁUSULA QUARTA. As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivadok;k,,, 	, 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA ESPERANÇA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRO, nascida em 
23105/1982, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF n° 825.863.905-63, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE - n° 07630756-55, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) NA ESTRADA SIMÕES FILHO I,GOES CALMON N°2243 KM 30, SIMO.ES 
FILHO, BA, CEP 43700000, BRASIL. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome ESPERANCA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS UREIA;  
registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600303.874, com 
sede R: Tiradentes, 709 Parque Continental Simões Filho, BA, CEP 43.700-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Itiridica/MF sob o rf 
21.303.824/0001-00, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei n' 
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A empresa girará sob o nome empresarial ESPERANÇA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALMENTICIO.S EIREL1 

CLAUSULA SEGUNDA. 

O capital social da empresa passa a ser de R$. 100.000,00(Cem Mil Reais), totalmente. subscrito 
e integralizado em moedas corrente do pais e de responsabilidade do titular. 

TIA-GO OLIVEIRA DE ALMEIDA 	R$. 100.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A empresa terá sede.  RUA TIRADENTES N" 709 ,PARQUE CONTINENTAL ,SIMÕES 
FILHO —BA, CEP. 43.700-000 

ESIMUSF11.0  
CMAta"" 	sakta(150  
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Certifico o Registro sob o n' 97827432 em 28/01/2019 
Protocolo 187661871 de 27/12/2018 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°1 DA ESPERANCA 	p,L DE.  
COMERCIO ATACADISTA »E PRODUTOS ALIMENTICIOS .EIRELI 

CNPJ Ir.)" 21303.824/0001-00 
CLAUSULA QUARTA 

A empresa poderá ,a qualquer tempo., abrir ou fechar filial ou outra dependência,mediante 
alteração do ato constitutivo. 

CLAUSULA .QUINTA. 

Falecendo ou interditado o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será 
apurado e liquido com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

CLAUSULA SEXTA objeto econômico da empresa 

COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES 
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES CONSTRUÇÃO 
DE EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO 
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E 

ESTEIRAS ROLANTES 

IC tf:;0  

4 
Gabriel S. 	osa Araújo 

4) D 

ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 	

N E5IMÕESFIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE CIMARAMUN 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - 
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU 
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 

CP(‘'"- Elder Celers ino de P3Ul.n 
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Certifico o Registro sob o ri' 97827432 aro 28/01/2019 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N' 1 DA ESPERANÇA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

CNPJn° 21.303.824/0001-00 
ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO 
VAREJISTA DE. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE • • 
INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE 
MÁQUINAS E. EQUIPAMENTOS PARA. CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES SERVIÇOS COMBINADOS PARA 
APOIO, A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICA 

CLAUSULA SETIMA 

A empresa terá seu prazo de duração por tempo indeterminado 

CLAUSULA OITAVA 

A administração da empresa caberá ao titular TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA com 
poderes e atribuições de representações ativas e passiva na empresa judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto ,sempre de 
interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, 

CLAUSULA NONA 

O administrador declara sob as penas da lei que não estar impedido de exercer suas filliÇõéS na 
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 
crimes falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ,peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fd publica ,ou a propriedade. 

CLAUSULA DECIMA 

Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, procedendo a elaboração do 
inventario ,do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico.. cabendo ao titular os 
lucros ou perda apurados. 

CLAUSULA DECIMA P.RIM.EIRA 

te• O titular da empresa declara sob as penas da lei que não participa de nenhuma empresa 
dessa modalidade estando assim desimpedido para constituir a presente EMELT. ,•=3" 
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Certifico o Registro sob o ri' 97827432 em 28/01/2019 
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SIMÕES FILHO - BA, 07 de Janeiro de 2019. 

RICHELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA 
CPF: 019:756:595-62 

4,- o  
TIAG v S IVEIRA DE A ODA 

CPF: 825.863.905-63 

• 

ro 

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PI° 1 DA ESPERAI%fCA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS:EIRELI 

CNPJ n° 21-303.824/00014W 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RATIFICAÇÃO E FORO 

Fica eleito o foro de SIMÕES FILHO-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste ato constitutivo. 
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NOME DA EMPRESA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
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PROTOCOLO 187661871 -27/12/2018  ATO 002 -ALTERAÇÃO 3 '"•-....-----" 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

F,VENTOS  
.1 - CONSOLID4CAO rw. CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97827432 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 

Junta Comerciai do Estado da Bahia 
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ATO, DE ALTERAÇÃO N°. DA ESPE1RANCA COMERCIO ATACADISTA DE 
•• PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

CNPJ n° 21.303.824/0001-00 
eá 335 

is\ 

P. De4, 
/150  

o 

atacadista de produtos alimentícios em geral 
atacadista de água mineral 
transporte de passageiros - locação de automóveis com 

varejista de produtos saneantes dornissanitários 
varejista de artigos de papelaria 
varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 

4639-7/01 - comércio 
4635-4/01 - comércio 
4923-0/02 - serviço de 
motorista 
4789-0/05 - comércio 
4761-0/03 - comércio 
4751-2/01 - comércio 
informática 

Reg: 81 000004 177 

Elder Calestin 
Pra 

-TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA nacionalidade 13KASILEIRA, nascido 
23/05/.1982, SOLTEIRO, COMERCIANTE., CPF n" 825.863.905-63, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 763075655, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) ESTRADA SIMOES FILHO 1, 2243, Kivl. 30, GOES CALMON, SIIVIOES 
FILHO, BA, CEP 43700000, BRASIL. 

Titular da empresa de.  nome ESPERAN.CA  COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS .ALIMENTICIOS MEU., registrada nesta Junta Comercial. do Estado da 
Bailia, sob NIRE n° .29600303874, com sede R Tiradentes, 709 Parque Continental. 
Simões Filho, .BA, CEP.  43,700-00.0, devidamente - inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridiea/MF. sob o n° 21.303.824/0001 -00, delibera e ajusta a presente alteração, 
nos termos dá. Lei o° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas clansidas 
seguintes: 

OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 
COM PREDOM1NANCIA EM PRODUTOS AL1MENTICIOS 
MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARIVIAZENS. COMERCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA 
DE PRODU.FOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS -.LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.. 
LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. COMERCIO ATACADISTA DE 
ÇOSMETICOS,PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE 
EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE AR FIGOS
DE USO PESSOAL E DOMESTICO.. 

CNAE FISCAL 

em 

Certifico o Registro sob o n" 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 195890640 de 10/04/2019 
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4, ATO DE ALTERAÇÃO N°2 DA .ES.PERANCA COMERCIO ATACADISTA DO 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 	 ' 

CNPJ" n°21.303.824/00140 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens 
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente 
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
77114/00 - locação de automóveis sem condutor 

CLÁUSULA SEGUNDA. 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 ato constitutivo, nos termos da Lei n" 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA ESPERANÇA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRO, nascida em 
23/05/198.2, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF n° 825.863.905-63, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE tf 07630756-55, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) NA ESTRADA SIMÕES FILHO LGOES CALMONN° 2243, KM 30, SI.MOES 
FILHO, BA, CEP 43700000, BRASIL. 

Titular da Empresa individual de Responsabilidade Limitada de nome ESPERANCA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS .EIRELI;  
registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE no 29600303874, com 
sede R Tiradentes, 709 , Parque Continental Simões Filho,. BA, CEP 43.700-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o tf 
21.303_824/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da 
Lei nc) 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A empresa girará sob o nome empresarial ESPERANÇA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

IPAIDES1gESRIMO  
rbosa Araújo 
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CLAUSULA SEGUNDA. 
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ATO DE ALTERAÇÃO $02  DA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALUVIENTICIOS EI.FtELI 	 024-41 a 

5 335 

O capital social da empresa passa a ser de R$ 1.00.000,00(Cern •Mil Reais), totalmente subscrito e 
integrálizaclo neste ato em moedas corrente do pais e de responsabilidade do titular. 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 	RS. 100.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA 

A empresa terá sede RUA TIRADENTES N" 709 ;PARQUE, CONTINENTAL-  „SIMÕES 
FILHO - RA, CEP. 43.700-000 

CLAUSULA QUARTA 

.A empresa 'poderá. ,a qualquer ternpo,abrir ou fechar filiai' ou outra dépendência,mediante 
alteração do ato constitutivo, 

CLAUSULA QUINTA 

Falecendo ou interditado o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores . Não _sendo possivel ou inesistinclo interesse destes , o valor de seus haveres será 
apurado e liquido com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada • 
em balanço especialmente levantado, 

CLAUSITLA SEXTA objeto econômico da empresa 

CNA:E FISCAL 

4729.6/99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU 
ESPECIALIZADOS.EM PRODUTOS ALIMENTICIOS. 

4635.4/01. • COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 

4751.2/01. 	• COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA 	. 

476.1.0/03 	COMERCIO VAREJISTA D.E ARTIGOS DE PAPELARIA 

4789.0/05. 	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTOS 
DOMISSAN1TARIOS • 

• 
464670/01.- comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfUmaria 
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens 

Certifico o Registro sob o ri" 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 195890540 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL I NIRE 295 
Este documento pode ser verificado em http://regin,juceb.ba,gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.a 
Chancela 207550731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/0412019 
por Tiana Regila M Ode Araújo -Secretaria-Geral 

CNPJ te 2L.303.824/000I-00 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 DA ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA 
PRODUTOS A LIMENTICIOS EIRELI 

CNP..1 n° 21.303.824/0001-00 att 

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e P" 
doméstico não especificados anteriormente 

4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minirnercados, mercearias e armazéns 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
4923.0102. 	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAJEIROS-LOCAÇÃO DE 
AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 

CLAUSULA SETIMA 

A empresa terá seu prazo de duração por tempo indeterminado 

CLAUSULA OITAVA 

A administração da empresa caberá ao titular 'TIAGO OLIVEIRA. DE ALMEIDA com 
poderes e atribuições de representações ativas e passiva na empresa judicial e extrajudicialmente, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto ,sempre de interesse da empresíi, 
autorizado o uso do nome empresarial,• 

CLAUSULA NONA 

O administrador declara sob as penas da lei que não estar • impedido de exercer suas 'fiinções na .  
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 
crimes falimernar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ,peculato„ ou contra' a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo , publica ,ou a propriedade. 

CLAUSULA DECIMA 

-Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, procedendo a elaboração do • 
inventario Ao balanço patrimonial .e do balanço do resultado econômico, cabendo ao titular os 
lucros ou perda apurados. 

Certifico o Registro sob o ri' 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 196890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL I N IRE 29600 	74 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb,ba,gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx 
Chancela 207560731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 



TIA O OLIVEIRA DE 	EIDA 

Reg; 81900000400172 

Ode.' Josa 

ATO DE ALTERAÇÃO N°2 DA ESPERA CA COMERCIO ATACA DISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 	 ? 

., 
CNP.I a' 21.303.824/0001-00 

< et di 335  
4\ , 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

O titular da empresa declara sob as penas da lei que não participa de nenhuma empresa dessa 
modalidade estando assim desimpedido para constinfir a presente El RELI. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

Fica eleito o foro de SIMÕES FILHO-BA para o exercício e o cumprimento dos direitás e 
obrigações resultantes deste ato constitutivo. 

SIMÕES FILHO - BA, 8 de abril de 2019. 

al-CARTÕ2Ori-t NOTAS E C.I.RICOreir". Teitgunadi''n1ile; PAOTF-STO 	DE TiTlli.05 	swmposs  pj..2,03jcflent 4psilniNo.411,?._ ia 

k (14"P~ 
,FteconhWo2 poVAIITENTICENE)0001-ftetü(s) de 

OLIVEIRARDEtvALPlEIDA (1704705L.  
I 	 •-7f  ti :~n 	• 	 :r à2,42 Tara; 	Tét:3E'R$50V-"W 

M?11,9 	-4Y3P.Prfx. s • I, usteenho 	s= 4, . 	'Yerdaur-X EXERIRIAlifiS'DEIA01/~ reaU 
Sictán Filho--10/

Z 	
415e 

' 

N.' 

646. AC07391 
'Co-IN itt...0.11. 

Certifico o Registro sob o nu 97849093 em 10104/2019 

4.5 	Protocolo 195890640 de 10/04/2019 

t1/401 	 Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL I N IRE 2950030387 

JLj 
Este documento pode ser verificado em http://regin,juceb.ba.gov,br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx 
Chancela 207550731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Regila M Ode Araújo -Secretária-Geral 



1 1 11  Ii 11 111 
96890640 

Edet L ES 
pra 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA ESPE.RANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI dt - 
PROTOCOLO 1990640 - 1E/04/2019 

Á\ 
ATO 002 -ALTERAÇAO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

INIATRIZ 

NIRE 29600303874 
C.NYJ 21.303.824/0001-00 	- 
CERTIFICO O REGISTRO EM 10!04/2019 

05 I - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATIITO AM:j1:1JVAMENTO97R4909 

  

\J 

Ino de 

tki. 11  
Jos 	Pereira 	 

TIANA RECiTLA M Ci DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 10/04/2019 
Certifico o Registro sob o n° 97849093 em 10/04/2019 
Protocolo 196890640 de 10/04/2019 
Nome da empresa ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI NIRE 29600303874 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 207560731391590 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo -Secretária-Geral 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

, . 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSURIÇAO 
21.303.82493091-Utr 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

628ATP1ALIDiE2Ir4 ni"  

NONIETNPRESAHIAL 
ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM ENTICIOS EIRELI 

TITUI a nu FSTARFI FEHIFNTO ,NJP.IF OH FANTASIA) 
ESPERANCA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 

PORTF 
ME 

UODIDO E DESCHIZAD DA AI IVIDADE ECONONICA PH twueAL 
46.39-7-01 -Comércio atacadista de produtos a limenticios em geral 

UUDIDO E DESCRE,AU DAS ATIVIDADES E utrN C.TA il: AS S Eli UN D ARI. \ S 
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 
46.4643-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.49-4-99 -Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 
46.8E-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
47.12-1-90 -Comércio varejista de mercadorias ern gerai, com predorninancia de produtos alimeriticios - rninimercados, 
rnerrearias e armazéns 
47.51-2-91 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 -Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.139-9-05 -Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
49.23-0-92 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
77.11-9410 - Locação de automóveis sem condutor 

000I1)0 E DESCRI;AD DA NATURE2A JURÍDICA 
2311-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Ernpresari 

LOORAD, AIRO 
R TIRADENTES 

MIMEM) 
709 

COMPLEAIIH4TO 
.1.1.1,...e 

WEP 
43.709-UN 

(IAIRRO:DISTRITO 
PARQUE CONTNENTAL 

MUNLIP ID 
SIMOES FLUO 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONI:j.0 
PANSANTOS.CONTABIL@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(71)9369-5488 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEI ‘EFR A.H.A 

SI I LIAÇÃO CADAS I HAL 
ATIVA 

DAI A O A 511 ll AÇ:A0 CAUAS I HAL 
2811012014 

MOMO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIN_ 
1.1nlkiár 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
....-24 

e e uso, jj_gue aqui. 

Ns1 /400\  
cia`g\t• 't1 /4  

ete•gasa" 
3011 	• 

- 
flht 

'fiz\ 

A RFES agradece a sua visita. Para informacbes sobre pai ca de priv 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19/0212020 às 15:26:25 (data e hora de Brasi)a). 

451,  caNSLITARQSA 1 	VoLTAR 	eIMPRIMp 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SN-DAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

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

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



26/12/2019 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenação do Cadastro Econômico 

Nu: 0010042019 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Razão Social: ESPERMCA COMERO 
PRODUTOS ALIMÊNTitIOS LTDA 	" 
Endereço: R TIR'ADENTES 
Complemento: • 
Bairro: PARQUE CONTINENTAL 

_ 
C9RierCici"a0Cadista espeCialiladdefrí'ótítitã'prOdutos alimenticios nao especificad 
antenormente 

:tlyr 	 eoupdariã 

Cnae 

004637199 

"Idade 	" CrtkÁgid..4 ACDE SIMÕES HINO 
Gabriç: pi)riona Araújo 

Õto e c'dngrucoes correlatas, 

004292801 
004299599 
004311801 
004311802 
004313400 
004321500 
r  nn4322301 

.:i 
t 	4322302 Instalapac,.e manutencac-4esistemacentrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeraca 

004329,103:,",,pA,,,.. 	.. :. 	.., .::»:....::::::,,-; 
instaiajook01401/6. 4..,;14-e'd,r â.pv,d9T.:p."$r 	- ' .' as e,,esteiras rplaqtes, exceto de , 	.:,..:.v.    fabriqacao 'Otoprip:::::-. ...: 	 . 	. 

: 	?..• 09,4330404 	Servicos00orfito*.:00:....0,  gi.po ,::,0:13-.):..geral.. :.::.  

004399,1 agerri,de .*.) airle e outras,estriitã:s-terri:orarildei-C:,,,:1, 

..p, 
02. 	Montagem e 

 -,-,,,,,,-,?,,,,J.,..,2~:3;:,.•;:;.:!,:•w 	

:,,,,,,,,,,,,,-,. 
004330499 	OutrasbbtaS dedátédrie,t5to.,:f.,kotiii.$tt.pioão , , 

004399199 servjcos especializados para construCao nao especificados anten , ente 
004635401 Com.e

â*
rp

'....i 

gã,, 
tacadi

:staA-.. wiAgoãltirtWãl~ 	 5,„  k.,,,..  ,.._ 	 teg a u , 00469719. 1 	P?..0i0-0:i -átãtâ'diâia de produtos alimenticios em geral 	 -- .,,,, 	 :, 
pe
,,,,,o.,:v oci40916da 86m.grcisp apatadista':deWercOdOasgktiy geral, d.6.georet)rnirOtiO,a de,prod Mr_ir471-rieniici os , 

004712100 .9.,:.9,mgro:;.?..j.v.mnfimpAg:.:;.fomod'oria'ã ért.kgbral, corn:4;iredp:Min.anciada,,tirodútÇW:alimenti,Cios - .AYmiiginfei-Cadiié, inérdearias,e ,.armazeris.,:,,,,,,-..- .: • , 	*. . 	''' '-' '":"'"'"'' kW;:.V. 	jr 
004729699 	 ,:.:~,s.~ - Comercio varejista e produtos alirnenticios em gera ocres llll 	 rod lllllllll 	putoS'Slimenticios ?nacytspecificados anteriormente 
004742300 Comercio varejista de material eletrico 
004744001 Comercio varejista de ferragens e ferramentas 
004744099 Comercio varejista de materiais de construcao em geral. 
004751201 	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica. 
004761003 Comercio varejista de artigos de papelaria 

004789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 
201.49.38.74:81/services/alvara_impressao,php?tpc=FE&cnt=GHMGFEE&alv=0&tpalv=FE 

Atividades relacionadas a esgoto, _ 

ca:das 
CortStn.JCS-C'WdàS de abastecimento ";).e 	cCirela de et
exceto obras de irrigacao 	. 	 •. 	 : 
Montagem aáa.4.14àí'f,p-1.êt lica 
Outras -obras dé.:endentíaria':;CiVii.:naoessecificadas,anten:00 ente 
DemáliCao de edifiCiOS"e„C(if0SiNturo :„•,:''''n'.. 
Prepaitaao de caritei6é16;i::045íkeli;e:7 
Obras de terraplenagem. . 

Instala:0'0 g•!:::tirionit4e9c.áixpletric,i;:,. 

InstalaCoeS hidr.ãOliCsa!';''Sanitana'S',,e degas, 

excetçkagestao de.redes 
- • 

1/3 

Cnae 

003702900 
004120400 
004213800 

004222701 



andaimes. 

26/12/2019 

, 004923002 
007711000 
007732201 
007732202 
008111700 
008130300 

Código 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.  

Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista 
Locacao de automoveis sem condutor 
Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto 
Aluguel de andaimes 
Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais 
Atividades paisagisticas 

Serviço(s) 

Descrição do Serviço 
07.06 	Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimento de parede, vidro, 
07.17 	CONTENCAO DE ENCOSTAS E SERVICOS CONGENERES 
14.01 	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, restauração 

INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE 14.06 
MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTA 
SERV1COS TECN1COS EM EDIFICACOES, ELETRON1CA, ELETROTECN1CA, MECANICA, 31.01 
TELECOMUNICACOES E CONGENER 

7.04 	DEMOLICAO 

7.05 	REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS 
E CONGENERES (EXCETO O FOR 

09 	Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de ,  lixo 
VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, 7.09 
SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LI 
CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES 7.12  
FISICOS, QUIMICOS E BIOLOGICO 

Dados Fiscais da Inscrição 
Inscrição Municipal: 0012832 	CNPJ: 21.303.824/0001-00 	Insc. Estadual: 
Processo de Insc.: 5993/2014 	Inicio da Atividade: 28/10/2014 Validade: 10/10/2020 

Observações: 
VALIDO CONFORME ALVARÁ DE VIG. SAN ITARIA. 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: http//www.sefaz@simoesfilho.ba.gov.br  através do código 
de validação 0010100128322019001004 

Oder C 
Pr 

tino de Paub 
claire Inovas"' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenação do Cadastro Económica 

Cartão de Inscrição Municipal N 0010042019 
Razão Social: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM 
Endereço: R TRADÊNTES, 709 
Bairro: PARQUE CONTINËNTAL 	 SIMOES FILHO 
Complemento  
Inscrição Municipal'. 00128,32 	 ,CPF/ONPJ:21.303.á24/0001-GO 
Insc.Estaduat 	' 
CGA: 019192800128320.04637199 

Atividade Principak:;:::::.:W,5- :é.:;',,.::,',:?áf.M:!.:;j:,;;;;;',2,'„ 
Comercio ataeadista especializado oro outros:godutos alimenticios na° espeificados 
anteriorrnente 

003702900 	" 	relpOránada0.eSooto;ZOpetiAÉgestao de redes  

004120400 	ainStrUCaOilei,difiCiiis 

004213800 	 ura,l2acéciJ  
004222701 	''eihát6ãád'aredewde:al;:41-agMent-"C de agà'a 'coleta de esgoto e 

201.49.38.74:81/services/alvara_impressaa.php?tpc=FE&cnt=GHMGFEE&alv=0&tpalv.FE 

Atividades SeCuildárias; ,,  , 
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004292801... . . 	, , 

684299599 

Qfl4ã1 I 801 

• 
0O4 

• 

004322301 

004322302 

004329103 

004330404 

004330499 

004399102 

004399199 

004635401 

004639701 

004591500 

004712100 

004729699 

004742300 

004744001 

004744099 

0047512131 

004761003 

004789005 

004923002 

007711000 

007732201 

007732202 

008111700 

0138130300 

Serviço: 
07.06 

07.17 

14.01 

14.06 

31.01 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
cOi'iStrPço-ee co.0'elaW:WeetrPOlié.as1.¥j6j,gácão 
Monlagm'n de estruturas rnelaltces 

' -OafiatiPbrÁ:detigephariacivgriaa.eSPecifidadas anteriornient 
• -........... 

De.molicao de,edificiOS.e'O'Utras estruturas 

PreParaCao. 'ele canteiro e limpeza  

' Instalacao e rnanutencao eletrica 

Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas 

Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilacao e refrigeracao 
Instalacae, manutencao e reparacao de elevadores, escadas e esteiras 
rolantes, exceto de fabricacao propria 

Services de pintura de edificios em geral. 

Outras obras de acabamento da construçao. 

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temperarias 

SefViCOS especiafizados para construcao nao especificados anteriormente 

Comercio atacadista de agua mineral 

Comercio atacadista de produtos alimenticios cru geral 

Comercio atacadista de mercadorias em geral, coei predorninancia de 
produtos alime.nticios 
Comercio varejista de mercadorias aro geral, com predominancia de 
produtos alimentidos - rninimercados, mercearias e armazene. 
Comercio varejista de produtos alimenticios erri geral ou especializado em 
produtos alimenticios nao especificados anteriormente 

Comercio varejista de material eletrico 

Comercio varejista de ferragens e ferramentas 

Comercio varejista de materiais de construcae em geral. 

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 
informatica. 

Comercio varejista de artigos de papelaria 

Comercio varejista de produtos saneantes dornissanita rios 

Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com 
motorista 

Locacao de automoveis sem condutor 

Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, 
exceto andaimes. 

Aluguel de andaimes 

SerVICOS combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais 

Atividades paisagisticas 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, asSoalhos, cortinas, 
revesliniento de parede, vidro, 

CONTENCAO DE ENCOSTAS E SERVICOS CONGENERES 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga, conserto, 
restauração 
INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTA 
SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES, ELETRONICA, 
ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICACOE E 
CONGENER 

DEMOLICAO 

REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, 
ESTRADAS, PONTES. PORTOS E CONGENERES (EXCETO O 
FOR 
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 

separação e destinação final de lixo 
VARRICAO. COLETA REMOCAO, INCINERADA°, TRATAMENTO, 

RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LI 
CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER 

NATUREZA E DE AGENTES FISICOS, QUIMICOS E BIOLOGICO 

.7.05 

7.09 

7.09 

7.12 

Processo de Inscrição: 5993/2014 	 Validade: 10/10/2020 

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço: 
httpavvww.sefazasinmesfilhoba.govior através do código de validação 

0010100128322019001004 

201.49.38.74:81/servicesialvara_impressao.php?tpc=-FE&cnt=GHMGFEE&alv=0&tpalv=FE 	 3/3 



Alvará - Validação 

Informe a chave de validação do Alvará 

(0010 1 001283 220 19001 004 

Caracteres: 	2806  

Repita os cinco caracteres da imagem 

validar 

Tipo Alvará: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Número: 0010100128322019001004 

Emitida: 26/12/2019 09:06:57 

Validade: 10/10/2020 

Dados/INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS Nome: ALIMENTICIOS LTDA (0012832) 

CNP): 21.303.824/0001-00 

Para reimprimir seu Alvará dique aqui 

.10S 

d1 /400  
1 	g'. 	Gabriel e  pere,[--- S 

I.DESIMUSfilik0 
arbosa ailjo 

ppoio 
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BRAStk. 	Acesso à fritorinação 

'mita Federa 

Emissão de 2' via de Certidão 

Participe 	Sevvkos 	Legisbção 	car' 

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

600  
çais0  

¡AO.  uES\ • 

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

Nome: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:22:34 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/03/2020. 
Código de controle da certidão: 13DC.CE91.EF9D.206F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 

 

'repzirr. pteu 
in-4prerzgo 

   

   

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origen1=18Tipo=18N1=21303824000100&Senha=  1/1 



Acesso à informação Serviços I Legislação Participe Canais I 

de& " telra Sar• 
; • 
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Pre eiro 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 21.303.824/0001-00 
Data da Emissão : 02/10/2019 
Hora da Emissão : 14:22:34 
Código de Controle da Certidão : 13DC.CE91.EF9D.206F 
Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 02/10/2019, com validade até 30/03/2020. 

Página Anterior 



201.49.38.74:81/services/certidao_impressao.plip?tc="&cd=GHMGFEE&tpc=FE&tpccert=c 

„ 

. 	• 	 gr 
Chave de, validacilo da Ceai Chave. 	 .2‘000-6.121 

lAtençá-&',„ual uer.rastgariMenda inva idalá este documento. 	• :• • 

"•?.•• 
•••:,;•" 

... 

peregasan' 

07/01/2020 	 Emissão de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

DE 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

c2g6 

33,) 

Endereço: 

ESPERANCA.COMERCJO'ATACAIÁSTA DE PRODUTOS 
APMENTWIOS.::LTDÂ'i 	 • 
WMADENTES'709 , PARQUE CONTINENTAL • 
SIMOES'FILITO. -; BA, CEP 43 700-009 

:; 

, • 

••••••• 	. 	. . 	. 

CNPJ/CPF: 21,303.,824/00 .çi,ludá.d.'•gretinfi,i0ca:`0012832 

, 

12:22; 
 

Validade:.',:', ...06104/2020 
,-,..•, 	...,s,  

C ERTEFI CA MOS)-:  9121e, até .., ..,`Ii,..51:CF:9,,,:•41.1;•.,..g;J:‘,••••'•': 	
Vita,  z' não consta, nas ases intorrnati7adas e ;...z, ..-„,  	;,. 	.. 

J. 	.... 

integradas ao sistema de pfNesSainêntb,„ 
", 	 Os '' .ND, da SeCy'Oaria'MUniejpal de Fazenda 

pendência fiscal, elnãome dW ,pri -1 Jun e;-•acuma,,iri , içado.:• ,:conforie:dispostivb legal: Art. 205 , 
do CTN e art. 391 e 393 da Lei N'inniCipal',"i9"5/2-4.2',,':''',';... 	:'. 'j.j..»,....,..mv,. 

	

,,O: :,......:'?,,: 	,:oVrx...;:::0,:,..., ,,,%:0•;,,., ,,,,,,, ,:..:.,-, 

i?..' ... 	, 

	

— 	" ,:, 	...•.,,,,,,,,,,,.. ,,,-,, 	,.,,,,, 	,,,,,,:”,m, 
'1  	 '.4 ni' 1 'at.,••.;PaZidd-a:i:4te,,.:Siii.C.Cies Filho Fica ressalvado o dii,r0o0g.'n,,.‘iSt:erekma:- u ..5.?„. ., 	 exigir cobrança de 

é. 

quaisquer débitos réfd,entgl ya.,,I,OofiliX:111ento: .(,k ãQ,. .'uWa..,.e. ...0'00'...efe.,91adri;S:  e:', que venham .a ser 
apurados pela Secretaria MUn'iciRIIÊ'FaZi':iii,' ' ''i,ei'Vadci4.1 P•raZ5'..d.e•áadericial ou prescriciona , .,-.,,-,,,,,,g   	. 	- , 2012.  conforme prerrogativa legal revlsta.aniar ' 	';:tráa-rafoS° dá 'Municipal n 89/ 

,...; 	,., 
.;,:i..*:,y , 0:~.:10.i‘R',Nr;çf',.,„. Agtitéhtiél ade"desta 

.,.:., 	 eraser,'.cOn:  :iriam ,- .....-.......: 	..  ernet  
t.,,,.... .:  .„, 

h ttD;://sefaz.sirnoesfilii o a•gejy. .., 	 e 



de Zider-Ce!es ina 	Pn.,-Sin 

Pre Of3k0 
No1 /400"\ t (3.0t 

kskwo"' s.a ma0 
ti‘o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
Secretaria Municipal da Fazenda 
Coordenação do Cadastro Econômico 

TERMO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

1. Nome: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

CNpJ: 21.303.824/0001-00 

DADOS DA CERTIDÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

Número: 20200000219 

Émitida: 7/1/2020 

Validade: 30 dias 

Atestamos a validade da certidão acima descrita conforme código de validação 20200000219 em 
27/02/2020. 



Certificado de Reguiaridade 
do FGTS - CRF 

inscrição: 	21.303.824/0001-00 
Razão Social:L D ROCHA CARVALHO ME 
Endereço: 	RUA TIRADENTES N709 / PARQUE CONTINENTAL / SIMOES FILHO / BA / 

43700-000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:10/02/2020 a 10/03/2020 

Certificação Número: 2020021006232434898726 

Informação obtida em 19/02/2020 15:53:49 

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

e PereirR 

19/02/2020 
Consulta Regularidade do Empregador 

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



Dúvidas mais Frequentes 1 Início IV - 1 

Histórico do Empregador 

  Inscrição: 21.303.824/0001-00 
Razão social: L D ROCHA CARVALHO ME 

'Orientações Regularidade do Empregador.

Ii  

Data de 
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF 

10/02/2020 10/02/2020 a 10/03/2020 2020021006232434898726 

22/01/2020 22/01/2020 a 20/02/2020 2020012204072305647526 

.. -01/2020 03/01/2020 a 01/02/2020 2020010305155665434370 

15/12/2019 15/12/2019 a 13/01/2020 2019121501582296501595 

,24/11/2019 24/11/2019 a 23/12/2019 2019112403502025494347 

05/11/2019 05/11/2019 a 04/12/2019 2019110503512173407367 

17/10/2019 17/10/2019 a 15/11/2019 2019101704253227555905 

.26/09/2019 26/09/2019 a 25/10/2019 2019092603583185076357 

07/09/2019 07/09/2019 a 06/10/2019 2019090703395463478465 

19/08/2019 19/08/2019 a 17/09/2019 2019081902362863309802 

31/07/2019 31/07/2019 a 29/08/2019 2019073103273886652430 

12/07/2019 •  12/07/2019 a 10/08/2019 2019071203552205471220 

23/06/2019 23/06/2019 a 22/07/2019 2019062306532550914766 

04/06/2019 	• 04/06/2019 a 03/07/2019 2019060403175813130973 

' -105/2019 16/05/2019 a 14/06/2019 2019051603301435790429 

27/04/2019 27/04/2019 a 26/05/2019 2019042704140136276322  0  
08/04/201á 08/04/2019 a 07/05/2019 

l 	• 
2019040802091927454981 	60 	w\losagz0  

20/03/2019 20/03/2019 a 18/04/2019 2019032003461885320854  

01/03/2019 01/03/2019 a 30/03/2019 2019030103292832253880 

10/02/2019 10/02/2019 a 11/03/2019 2019021015120285935208 

22/01/2019 22/01/2019 a 20/02/2019 2019012203204419754587 oder  ce‘est no de P'-' 

03/01/2019 03/01/2019 a 01/02/2019 2019010303432870747073 

15/12/2018 15/12/2018 a 13/01/2019 2018121504160633808618 

,25/11/2018 25/11/2018 a 24/12/2018 2018112504343493597311 

05/11/2018 05/11/2018 a 04/12/2018 2018110519015927469786 
444 

17/10/2018 17/10/2018 a 15/11/2018 201810180707097480069 os. e Pereira San . 
'28/09/2018 28/09/2018 a 27/10/2018 2018092809415716626800  

09/09/2018 09/09/2018 a 08/10/2018 2018090908005901399911 

, .21/08/2018 21/08/2018 a 19/09/2018 2018082109055117511122 

02/08/2018 02/08/2018 a 31/08/2018 2018080209035516863476 
1 A irl.  7 p)n.i à 1 A 111-71,-)ni sz ., 1 ,-  )inszi ,-)ni sz -m-li Qn7 1 /I naçni 	rloii Q7 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
tãE 

aRg 

rt 33.5 es. 



Emissão/Leitura Data de Validade Numero do CRF 

25/06/2018 25/06/2018 a 24/07/2018 2018062508235404853223 

06/06/2018 06/06/2018 a 05/07/2018 201806060956196503043,0 

18/05/2018 18/05/2018 a 16/06/2018 2018051810120653308426  

,29/04/2018 29/04/2018 a 28/05/2018 2018042910302394949705 ‘ 

.10/04/2018 10/04/2018 a 09/05/2018 2018041011130868665420 ex -n 
22/03/2018 22/03/2018 a 20/04/2018 2018032205331411627714 a 

735— 
,) ... 

03/03/2018 03/03/2018 a 01/04/2018 2018030308014791861914 .\ ---, 

Resultado da consulta em 27/02/2020 10:05:05 

Voltar 

ótoto‘t 500,0 Gio05, ax\psa t,cii\e, 
Wo 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 
Emissão: 28/01/2020 19:11 

gtd- De 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 

Ce;  (Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

RAZÃO SOCIAL 

ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

120.520.163 

CNPJ 

21.303.824/0001-00 

 

Certidão N°: 20200307766 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 28/01/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COnPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇOfittp://www.sefaz.ba.gov.br  

(S‘ 12. 

'e.Neter 	\pes o o 
Josa Perein S2- 

t-• 	.r. 

Válida corri a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNRida 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 ReiCerticiaoNegativa.upt 
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Emissão: 27/02/2020 10:12 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

-r 
Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários  

rã. 
Certidão N°: N°: 20200307766 	 A 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 
ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

120.520.163 

CNPJ 

21.303.824/0001-00 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 28/01/2020 VÁLIDA ATÉ 28/03/2020 

Sar. 

RelCertidaoAutenticidade.rpt Página 1 de 1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.303.824/0001-00 

Certidão n': 191906794/2019 
Expedição: 13/12/2019, às 10:15:24 
Validade: 09/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

21.303.824/0001-00, NÃO CONSTA do Banco 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, 

na Resolução Administrativa n' 1470/2011 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão 

do Trabalho e estão atualizados 
anteriores à data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou 
A aceitação desta certidão condiciona-se à 
autenticidade no portal do Tribunal 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes' 
de execução de acordos firmados perante o Min tério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Certifica-se que ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
E 	1 	R 	E 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n' 

Nacional de Devedores 

Consolidação das Leis do 
de 7 de julho de 2011, e 
do Tribunal Superior do 

Tribunais 
são de responsabilidade dos 

até 2 (dois) dias 

a empresa em relação 
filiais. 

verificação de sua 
Superior do Trabalho na 

dmo% 
Gabri 

iwatSigEgtkág)  
Barbosa MaáSo 

polo 
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DOvidas e sugestões: endt@tst . jus .br 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

PÁgina'l de 1 

, ppA 04t, 

ce) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS''  

Nome: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.303.824/0001-00 

Certidão n°: 191906794/2019 
Expedição: 13/12/2019, às 10:15:24 
,Validade: 09/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
ide sua expedição. 

.Certifica-se que ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
E 	1 	R 	E 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
:.21.303.824/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
'Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
'Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
'na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
.No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

'INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
DO Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
'recolhimentos previdenciários, a honorários, a Custas, a 
,emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
dé execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
'Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Certifico que nesta data (19/02/2020 às 16:03) NÃO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa 

quanto ao CNPJ n° 21.303.824/0001-00. 

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 
inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 
5E4D.8668.2636.E984 no seguinte endereço: Wts:ls,livvv,,,,,,,fltli.jus.,briirrImpWOM ,LigrillagentiçaLpeitjOaq,,pflp, 

..rado em: 19/02/2020 as 16:03:04 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 	 Página 1/1 



Confirmação de Autenticidade 

   

   

A Certidão que possui o código de controle 5E40.8668.2636.E984 emitida em 19/02/2020 16:03:00, vinculada ao CNP) 
21.303.824/0001-00 possui o resultado: 

Certifico que nesta data (19/02/2020 às 16:03) 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 no 21.303.824/0001-00. 

 

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013 
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PODER JUDICIÁRIO 
19102/2020 004177033 

vp,L TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA RAMA 	
D 

 

CERTIDÃO ESTADUAL  
, CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004177033 
FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http:fiesaj.tjbajus.briscoiabrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 19/02/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CREU, portador do CNN: 
21.303.82410001-00, estabelecida na RUA TIRADENTES, 709, CEP: 43700-000, Simões Filho -BA.******** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titulariclade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados 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, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. 

PEDIDO N°: 

   

004177033 

1 lll II 111111 

    

  

JI IJ 

   

     

     

       



19/02/2020 004177033 
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 	 .J 

ezt 
..._  33$- 

CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU 

iCERTIDÃO N°: 004177033 
	

FOLHA: 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 feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 19/02/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:,  

, 
;ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, portador do CNPJ: 
121.303.824/0001-00, estabelecida na RUA TIRADENTES, 709, CEP: 43700-000, Simões Filho - BA. ******** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados 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, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

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. 
ào,gpi,.m: -,m:wegNrg»::','-'A-9,.EMPRESA05.RWWW0gAR.M.;:.2.¡N'g'W;i4:ia-=¡::.n04:1WRiOURRMUCR 

Nome Empresarial 	ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600303874 

CNPJ 

21.303.824/0001-00 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
28/10/2014 

Inicio da atividade 

28/10/2014 

Endereco: 
R TIRADENTES, 709, PARQUE CONTINENTAL, SIMÕES FILHO, BA-CEP: 43700000 

5::,-,.:,.... 	..., 	.. 	-- 	J, 	.',...,,,,.., 	, 	1.'.:•;::: 	.. 	.. ;.;•.:•%is 	^ 	' ' 	•;•ji'' ,, 	.- 	• 	,., 	,...,i;,,, -.,.,: 	• 	.i:': 	•'• 	'.:5!:! .:, 	i• 	, 	';:g: 	?",á iii 	,: 	•-:Y•2'•;.f: 	"::,'' .,.. '. ,,.:'OBJETtDSOCAL''''  
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 
cOMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; CONSTRUÇAO DE 

:ICIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA; INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SAN ITARIAS E 
LiL GAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 
INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVCOS DE PINTURA DE 
EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ALUGUEL DE ANDAIMES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS 
COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS , EXCETO CONDOMIN los PREDIAIS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A 
GESTA° DE REDES; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO 
DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA 
DE TERRENO; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA 
DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA, COM PREDOM INNC IA 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIA E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA, COM PREDOMINNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MIN IMERCADOS, 
MERCEARIA E ARMAZENS. 

CAPITAL t, ' .etengeaN ,,„ -.;:';', ' g.,,,Z 2NERPO 	 'gneng.;:90ePRAZO'DE 'OURACÂÕ 
R$ 100,000.00 

' MIL REAIS 

egk tkct 	
ti1;1. 

Capital Integralizado: 	
:\ s  

CEM MIL REAIS

SIataS:510\ .0 
co  

R$ 100,000.00 	

0 

:,. 	 PADMINISTRAD 

Microempresa 

',' 	R, 	l'."-- 	. 	'".• 

XXXXXX 

, 	x 	"', 	>.'',,,, 	•• 	'',.," 	— 	' 

Nome/CPF Cond Administrador Inicio de mandato Término do mandato 
TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
825.863.905-63 

SÓCIO / ADMINISTRADOR XXXXXX 

--... 

XX/XX/XXXX 

ggiM„ ............................................................. 	'' 	"." bge.ffle),0 	rT• „, 	. -:. 	' 	 / SII1JACÃOgW,,,. '''-, gê. 	'''''. r ..'1" 	1:1 
Data 	 Número 
28/01/2019 	 97827432 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 - ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

\. 
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SOLICITANTE: 942. 	o -7.?,NIRE: 29600303874 Emitida: 20/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICA 
NTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO Iittp://reginluceb.ba.gov.briregin.balletavalidadocs.aspx 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

,.vp L b IN 
`-' 	kS>,, ,. 	 dY ,, 	 a 

,gr 	m 
a 	 uã 
d. 	 lv 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

*EMPRESA .  
Nome Empresarial ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 170A 

CNPJ 

21.303.824/00014A 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
28/10/2014 

NIRE(sede) 

29600303874 
Inicio da atividade 

28/10/2014 
Endereco: 
R TIRADENTES, 709, PARQUE CONTINENTAL, SIMÕES FILHO, BA - CEP: 43700000 

CNPJ: XXXXXX NIRE: XXXXXX 
Endereço: XXXXXX 

SALVADOR - BA, 20 de Março de 2019 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

CA005 	
M.DESAESn1.0 

Gatsixel gbosaivailjo 
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CONTROLE: 177.938.597.442.14 CPF SOLICITANTE: 942.179.635-72 N IRE: 29600303874 Emitida: 20/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.brfregin.ba/telavalidadocs.aspx  
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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ATESTADO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa ESPERANÇA COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI RELI/ ME, CNP.] no 21.303.824/0001-00, situado a Rua Tiradentes, no 709, Parque Continental, Simões 
Filho/BA, efetuou a entrega de materiais para a Câmara Municipal de Simões Filho, 
através do Contrato no 031/2019 de 01 de julho de 2019 à 31 de dezembro de 2019, 
cumprindo todas as cláusulas contratuais sem nenhuma ressalva, inexistindo qualquer 
fato que a desabone até a presente data. 

1 — Dados do Contrato: 
Contrato no 031/2019 
Pregão Presencial no 005/2019 

Valor do Contrato: R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) 
Itens do Contrato: 

Ckl4MOUNI DESIMÓESHIHO  
GabrielBarbosa Araújo 

'Apoio 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS A. r. Quant. 

1  

Café torrado e moído de primeira qualidade, 
embalado a vácuo em embalagem de 250g. 
Deve conter 100% de café e o selo da ABIC 
(Associação Brasileira da Indústria de Café); KG 410 

2 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 
99,3% de sacarose, aparência homogênea, 
livre 	de 	sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	cor 
branca. Embalagem de 01 kg; KG 490 

3 

Açúcar 	em 	sachê, 	refinado, 	embalagem 
individual de 5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve conter 
um mínimo de 98,5% de sacarose, aparência 
homogênea 	e 	estar 	livre 	de 	sujidades, 

	 parasitas e larvas;  KG 10 

4 

Leite em pó integral de primeira qualidade, 
sem 	a 	presença 	de 	soro 	e 	amido, 
acondicionado em embalagem contendo 200 
g; KG 450 

5  

Leite 	em 	pó 	semi-desnatado 	de 	primeira 
qualidade, sem a presença de soro e amido, 
acondicionado em lata de 400g; LATA 20 

6  

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e 
sabor 	característicos, 	livre 	de 	sujidades, 
parasitas e larvas acondicionado em sache de 
lOg - caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 

7  

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas acondicionado em sache de lOg — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 

8 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor 
característicos, livre de sujidades, parasitas e 
larvas acondicionado em sache de 109 — caixa 
com 24 cartuchos com 10 sachês. CX 30 

9  
Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e 
sabor 	característicos, 	livre 	de 	sujidades, CX 30 

Maratá 

Maratá 

Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 
Tel: 2108 -7200 - CNP] - 13.612.270/0001-03 
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parasitas e larvas acondicionado em sache de 
10g — caixa com 24 cartuchos com 10 sachês. 

10 

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, 
de polipropileno, capacidade de 200m1, com 
massa mínima de 2,20g, por unidade, material 
transparente isento de materiais estranhos, 
bolhas, 	rachaduras, 	furos, 	deformações, 
bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 
com a norma ABNT-NBR 	14865/2002. 	Na 
embalagem 	devem 	ser 	identificadas 	a 
capacidade total e a quantidade de copos, 
ostentando 	o 	Símbolo 	de 	Identificação 	da 
Conformidade e o numero do registro do 
INME i RO. 	Em 	relação 	à 	marcação 	e 
identificação, os copos devem trazer gravadas 
em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, pelo menos o seguinte: marca ou 
identificação 	do 	fabricante, 	capacidade 	do 
copo e símbolo de identificação do material 
para 	reciclagem, 	conforme 	NBR 	ou 
Inmetro.Embalagem 	em 	manga/pacote 
inviolável, com 100 unidades, contendo dados 
de 	identificação 	do 	produto, 	marca 	e 

	 informações sobre o fabricante. CX 140 Maratá  

11  

Copo plástico descartável, resistente, atóxico, 
de polipropileno, capacidade de 50m1, com 
massa mínima de 0,75g, por unidade, com 
resina 	termoplástica 	que 	suporte 	100°C, 
destinada ao consumo de bebidas quentes, 
feito de material transparente, não tóxico, de 
cor 	branca, 	isento de 	materiais 	estranhos, 
bolhas, 	rachaduras, 	furos, 	deformações, 
bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 

 com a norma ABNT- NBR 14865/2002. Em 
relação à marcação e identificação, os copos 
devem 	trazer 	gravados 	em 	relevo, 	com 
caracteres visíveis e de forma indelével, pelo 
menos o seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, capacidade do copo .e símbolo de 
identificação 	do 	material 	para 	reciclagem, 
conforme NBR ou Inmetro. Embalagem em 

 manga/pacote 	inviolável, 	contendo 	100 
unidades 	ostentando 	o 	Símbolo 	de 
Identificação da da Conformidade e o numero do 
registro 	do 	INMETRO. 	Nelas 	devem 	estar 
impressos a Razão Social, nome fantasia caso 
exista, 	e 	CNPJ, 	endereço 	completo 	do 
fabricante/importador, descrição do produto, 
capacidade total e quantidade. CX 
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Maratá 

12  

Pano de prato para limpeza, de cor branca 
confeccionado em tecido de algodão grosso de 
alta grarnatura, que enxugue com facilidade. 
Tamanho 	aproximado: 	70cm 	x 	46cm 
com eosto de 100% aliodão. UND 70 Limpo! 

13  

Água 	mineral, 	sem gás, 	de fonte 	natural, 
acondicionada . em 	garrafões 	de 	20 	(vinte) 
litros. A água mineral deverá ser entregue em 
garrafões retomáveis de substâncias resinosas 
e/ou 	poliméricas 	transparentes 	com 
capacidade de 20 (vinte) litros, fornecido por 
substituição 	pela 	contratada 	com 	validade 
para consumo de, no mínimo, 60 dias da data 
da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente 	lacrados 	com 	tampa 	de UND 650 Mil 'Fontes 

Praça da Bíblia, s/n - Centro — Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 
Tel: 2108 -7200 - CNP) — 13.612.270/0001-03 
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inviolabilidade intacta, reconhecida pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, contendo no rótulo a classificação da 
água aprovada pelo DNPM, através do 
Laboratório de Análises Minerais - 
1AMIN/CPRM.  
Adoçante dietético, líquido, tipo artificial, 
contendo sacarina e ciclamato, acondicionado 
em recipiente contendo 200 ml. As seguintes 
informações deverão ser impressas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem 
em que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, 
endereço, composição, data de fabricação, 
prazo/data de validade. Conforme a(s) 
Norma(s) e/ou Resolução(ões) vigente(s) da 
Anvisa/MS. 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para 
água, feitas de vidro resistente à lava louças. 
Dimensões aproximadas: Altura: 195 mm/ 
Diâmetro: 95 mm. Capacidade aproximada: 
350 mi. O conjunto deverá ser acondicionado 
em caixa com proteção contra impactos. 	CX 	8  
Jarra, em plástico resistente, alto impacto, 
.com alça e tampa cOm Capacidade de 02 
litros. As seguintes informações deverão ser 
impressas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ 
do fabricante, marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 	UND 	20 
Garrafa tértnica, com torneira, corpo revestido 
em material resistente a impacto, capacidade 
de 05 litros. As seguintes informações deverão 
ser impressas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ 
do fabricante, marca do produto e capacidade. 
Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).  
Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, 
com alça, dimensões 34 x 49 cm, com 
variação de +/- 2 cm. Embalagem com dados 
de identificação do produto e marca do 
fabricante. O produto deverá atender a(s) 
	norma`ts) da ABNT vigente(s). 	 UND 	4 

Água mineral, sem gás, obtida diretamente de 
fontes naturais, envasada em copos com 
200m1 e entregue em caixas com 48 unidades 
cada. Apresentação: A água devera 
apresentar-se límpida, sem flocos em deposito 
ou corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da 
entrega. Acondicionamento: Em copo 
fabricado em plástico resistente, com tampa 
lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, 
manchas, odores, furos, fissuras ou amassos. 
Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação 
ou numero do processo do DNPM, contendo, 
no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, 
número do lote, composição química, 
características físico — químicas, nome do 
laboratório, número e data da análise da 
água, volume, data de envasamento e 
validade. Conforme as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.  
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Apoio 

Praça da Bíblia, s/n - Centro — Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 
Tel: 2108 -7200 - CNPJ — 13.612.270/0001-03 



Escorredor de copos em aço inox com 
capacidade para 9 copos. O produto deverá 
ser entregue montado e deverá atender a(s) 
norma(s) da ABNT vigente(s).  20 UND 

	
4 Tramontina 

Simões Filho, 13 de janeiro de 2020. 

Edson de Almei 
Mat. no 98.011. 
Diretor Admin o da Câmara M. de Simões Filho 
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Praça da Bíblia, s/n - Centro — Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000 
Tel: 2108 -7200 - CNP) — 13.612.270/0001-03 
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CNPJ: 21.303.824/0001-00 1E: 120.520.163 
Rua: Tiradentes, 709 Cidade Simões Filho — Estado BA 
Bairro: Parque Continental CEP: 43.700-000 
Tele-fax: (71) 99182-9586 E-mail:esperancacomatac@gmail.com  

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data e horário de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. 
Pregão Presencial n° 004/2020 
Menor Preço Global 
Local: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - 
telefax.: (71) 2108 7200/7236 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

À 
Câmara Municipal de Simôes Filho 
Pregão Presencial n° 004/2020 

Prezados Senhores. 

A empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EERELI, inscrita 
no CNPJ sob n.° 21.303.824/0001-00, estabelecida na Rua Tiradentes, n° 709, bairro Parque Continental, CEP 
43.700-000, cidade de Simões Filho-Ba, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 004/2020, declara, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do 
art. 70  da Constituição Federal, para os fms do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, 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. 

Atenciosamente, 
tao .t  cato i0 

Simões Filho, 20 

p1 .303.824/0 
ESPERA 

 Esperança Comer lo tacadista De Produtos Alimentício s F4 r 	
COMERCI O E PREST0,0 DE SERV IC 
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Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data e horário de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. 
Pregão Presenciai n° 004/2020 
Menor Preço Global 
Local: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - telefax.: (71) 2108 7200/7236 

ANEXO VI- DECLARAÇÃO — ART. 90 DA LEI N° 8.666/93. 

À 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Pregão Presencial n° 004/2020. 

Prezados Senhores, 

A empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMELT, inscrita 
no CNPJ sob n.° 21.303.824/0001-00, estabelecida na Rua Tiradentes, n° 709, bairro Parque Continental, CEP 
43.700-000, cidade de Simões Filho-Ba, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão 
Presencial n° 004/2020, declara para os devidos fms 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. 9°, inciso III, da Lei 8.666/93. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

CNPJ: 21.303.824/0001-00 
Rua: Tiradentes, 709 Cidade Simões Filho — Estado BA 

1E: 120.520.163 

Bairro: Parque Continental 
Tele-fax: (71) 99182-9586 

   

CMARRMAUNI 
S. 	

SltAUSEI.4 
Gabriel  sa Araújo 

aub 
40
I 41Iib. 

)11'1  perra, Jos1 

 

Atenciosamente, 

"NIN>  Simões Filh. 	- • vereiro de 21220. 
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Rua: Tiradentes, 709 
Bairro: Parque Continental 
Tele-fax: (71) 99182-9586 

Á 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 
Data e horário de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min. Pregão Presencial n° 004/2020 
Menor Preço Global 
Local: Câmara Municipal de Simões Filho, Praça da 
telefax.: (71) 2108 7200/7236 

CNPJ: 21.303.824/0001-00 1E: 120.520.163 
Cidade Simões Filho — Estado BA 

-„ 

Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho-Ba, CEP: 43.700-000 - 

CEP: 43.700-000 
E-maiLesperancacomatac@gmail.com  

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À 
:âmara Municipal de Simões Filho 

Pregão Presencial n° 004/2020 

Prezados Senhores: 

A empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.° 21.303.824/0001-00, estabelecida na Rua Tiradentes, n° 709, bairro Parque Continental, CEP 43.700-000, cidade de Simões Filho-Ba, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial n° 004/2020, junto à Câmara Municipal de Simões Filho, para a o fornecimento dos materiais 
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; 
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 inidõnea, durante a 
tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato. 	ESIWZ41\.0 

MIO" a  pra* 
oio Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. GabrielS. A 

4
ni I 11 

1t: 
Jose( Pereira Sant. 

Atenciosamente, 

Simões 

21.30 
ESPERA,NOP,C01,!ER, 

e Fevereiro de 202Q 

0001-001 
'SERVI(;t0aSI  

cio Atacadista De Produtos Alimentícios 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
DIRETOR 

RG: 076.307.56-55 SSP/BA 
CPF: 825.863.905-63 

Esperança o Tiradentes , 709, 

SIMÕES FILHO- BA 

CEP 43700- 
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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 004/2020, para o 
fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de 
Simões Filho, conforme processo Administrativo no 012/2020. Aos vinte dias do mês de fevereiro 
de dois mil e vinte, às 09h:30min, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e Equipe, nomeados pela Portaria no 
025/2020, 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 e a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. Recolhida a documentação, o Sr. Pregoeiro informou que não será permitida a participação 
de licitantes retardatários, conforme item 4.8, do Edital. Compareceram a esta sessão as seguintes 
empresas: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, 
representada pelo Sr. Tiago Oliveira de Almeida, AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
LTDA/EPP, representada pelo Sr. Bernadino Morais Barbosa, JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME, 
representada pelo Sr. Joceval de Oliveira Santos, RVC COMÉRCIO EIRELI/ME, representada pelo 

Bruno Pascoal Freitas e MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI/ME, representada pela Sra. 
Ana Paula Pereira Santos. Analisadas pela Comissão foram consideradas regulares, na forma do 
Edital, as representações das licitantes. Encerrando-se a etapa de credenciamento, foi franqueada 
a , palavra e não houve manifestação dos participantes a respeito do credenciamento. O Sr. 
Pregoeiro informou que empresa RVC COMÉRCIO EIRELI/ME apresentou a declaração que trata o 
item 4.5 a) do Edital (Anexo VII) sem a assinatura do contador e desta forma não gozará de 
tratamento diferenciado aplicado às Microempresas e Empresa de Pequeno Porte. Posteriormente, 
foram solicitados os envelopes com as Propostas de Preços, e os Documentos de Habilitação. Em 
seguida, foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e foram registrados os 
seguintes valores iniciais: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS_ ALIMENTÍCIOS 
EIRELI/ME com o valor global de R$ 58.968,30 (cinquenta e oito mil novecentos é sessenta e oito 
reais e trinta centavos), AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP com o valor 
global de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME com o 
valor global de R$ 51.462,20 (cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte 
centavos), RVC COMÉRCIO EIRELI/ME com o valor global de R$ 49.564,86 (quarenta e nove mil 
quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e MERCADO VAREJÃO POUCO 
PREÇO EIRELI/ME com o valor global de R$ 60.564,40 (sessenta mil quinhentos e sessenta e 

, quatro reais e quarenta centavos). Após o recebimento das propostas, foi franqueada a palavra e o 
S%resentante da empresa JOCEVAL DE OLIVEIRA ANTOS/ME questionou a proposta de preços da 

<4-  empresa RVC COMÉRCIO EIRELI/ME inform dr, que há diver "ncia nos itens a seguir: o item 10 
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ofertado (copo descartável 200m1 marca COPOSUL) não tem a gramatura que demanda o Edital, o 
, item 14 (adoçante dietético marca ZEROCAL) ofertado é composto de sucralose e não de sacarina 
conforme Edital e o item 18 (garrafa térmica inox) está com a descrição distinta do Edital. 
Referente a essas divergências, o Sr. Pregoeiro resolveu desclassificar a proposta da empresa RVC 
COMÉRCIO EIRELI/ME baseando-se nos itens 8.2.1 e 8.2.3 do Edital. Prosseguindo, foram 
classificadas para a etapa de lances verbais as seguintes empresas: AME COMERCIAL DE 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, 30CEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME e ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME. Foi iniciada a etapa de lances 
e todos foram registrados, conforme histórico em anexo. Finalizada essa etapa registrou-se, 
também, que a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, ofertou o 
último lance no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), ficando como a primeira colocada. 
A empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, 
ofertou o último lance no valor de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco 
reais), ficando como a segunda colocada. E a empresa 30CEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME ofertou 
o ,último lance no valor de 41.990,00 (quarenta e um mil novecentos e noventa reais), ficando 
como a terceira colocada. Logo após, foi aberto o envelope contendo a Documentação de 
Habilitação da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP, primeira 
colocada, para ser submetida a análise e assinaturas dos participantes e da Comissão. O Sr. 
Pregoeiro verificou a documentação de habilitação da empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS 
DE. ESCRITÓRIO LTDA/EPP e constatou que a Certidão negativa de falência apresentada está 
vencida para a data do certame. Desta forma, o Sr. Pregoeiro declarou inabilitada a empresa AME 
COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP. Prosseguindo, foi aberto o envelope 
contendo a Documentação de Habilitação da empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, segunda colocada, para ser submetiçla a análise e 
assinaturas dos participantes e da Comissão. Franqueada a palavra, não houve Manifestação dos 
licitantes sobre a documentação de habilitação apresentada. O Sr. Pregoeiro informou que 
aguardará o prazo de interposição do recurso. Informa também que os envelopes contendo a 
documentação de habilitação das empresas 30CEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME e MERCADO 
VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI/ME ficarão retidos junto à Comissão. Sendo assim, o Sr. Pregoeiro 
civolveu o envelope contendo a documentação de habilitação da empresa RVC COMÉRCIO 
EIRELI/ME ao representante e informou que, caso necessário, nova data para reabertura dos 
trabalhos será informada a todos por meio do Diário Oficial da Câmara de Simões Filho. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata sue vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e as 
Licitantes presentes. O Sr. Pregoeiro decl ou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de 
todos. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
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4.Josa Pereira Santos 

Licitantes: 

— 1. ESPERANÇA COM RC • ATACADISTA 
CNPJ no: 21.303.824/0001-00 

RODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME 

CNPJ no: O .867.889/0001-05 

RV 
CNPJ no: 

RCIO EIRELI/ME 
001-42 

MERCA 
CNPJ no: 10. 	.416/0001-74 

OUCO PREÇO EIRELI/ME 

.1 
Jos. I • Pereira Santo, 

CZIr Cr. 
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; ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Comissão: 

Equipe de apoio: 

2. Gabriel S 	arbosa Araujo 

' 3. lana Feitosa de Sousa Bispo 

`. 2. AME COMERCIAL DE MATERIAV ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
CNPJ no: 07.805.42, 0001-72 

/111,  -MI/ -111•10. 
.... 3. JOCEVAL Orr  .4 °°  



De: 

Enviado em: I 	• , Para: 
Assunto: 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 

Licitação - Câmara Municipal de Simões Filho 
[licitacao@camarasimoesfilho.ba.gov.br] 
quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020 11:20 
'MERCADO ESPERANÇA' 
PREGÃO 004/2020 - PROPOSTA READEQUADA 

Bom dia Sr. Tiago Oliveira de Almeida. 

Após o prazo estipulado em Lei, fica a empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI/ME convocada a encaminhar sua proposta readequada, 
referente ao Pregão Presencial no 004/2020, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a 
partir desta data. 

Atenciosamente, 

Elder Celestino de Paula 
Pregoeiro Oficial 

, Câmara Municipal de Simões Filho 

Elder Ceie ,ino de Pa (hk 
Jos 	e Peroiri 

o, 



Josa ereira Sant,  fIlklaktffil AiStESIgtg11.‘10 
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Rua: Tiradentes, 709 Cidade Simões Filho—Estado BA 
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Tele-fax: (71) 99318-0852 ..., 	 E-mai I: esperancecomatac@gmail.com  

'- 

..... 	. ,,, 
-<--- 	—i.,.'''N. (,- fe...., • .r._----,,,) ••,), 

..,-,:`,\ 

Á 	 ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 
Câmara Municipal de Simões Filho 
Comissão Permanente de Licitação 

. 	..-. Data de Abertura: 20 de Fevereiro de 2020 Horário: 09h:30min, 	
01.. Pregão Presencial n°00412020 - MENOR PREÇO GLOBAL 
Ce 
4t 

RAZÃO SOCIAL: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 
C.N.P.J: 21.303.824/0001-00 1NSC. ESTADUAL: 120.520.163 
ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 709, PARQUE CONTINENTAL, SIMÕES FILHO-BA CEP:43.700-000 	 " 
TELEFONE/FAX: (71) 99318-0852 
PESSOA PARA CONTATO: TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA RG: 076.307.56-55 SSP1BA CPF: 825.863.905-63 

ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇOS 
OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões, 
conforme informações constantes neste Edital e seus anexos. 

Prezados Senhores: 

Segue a proposta de preços para o fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS QUAN APR. 
T MARCA VALOR 

UNIT TOTAL 
1 

2 

Café torrado e moído de primeira qualidade, embalado a vácuo em embalagem 
de 250g. Deve conter 100% de café e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústria de Café); KG 520 BRUMADO $ 	16,00 $ 8220,00 

3 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 99,3% de sacarose, aparência 
homogênea, livre de sujidades, parasitas e larvas, cor branca. Embalagem de 
01 kg; KG 400 ARCO 

VERDE $ 	2,50 $ 	1.000,00 

4 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem individual de 5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve 
contaram mínimo de 98,5% de sacarose, aparência homogêneae estar livre de 
sujidades, parasitas e larvas; KG 15 UNIÃO $ 	17,00 $ 	255,00 

5 

Leite em pó integral de primeira qualidade, sem a presença de soro e amido, 
acondicionado em embalagem contendo 200 g; KG 520 BIG LEITE $ 	20,00 $ 10.400,00 

Leite em pó semi-desnatado de primeira qualidade, sem a presença de soro e 
amido, acondicionado em lata de 400g; LATA 400g 30 MOUCO $ 	9,00 $ 	270,00 

6 

7 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg - caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. CX 24 UN 25 MARATA $ 	21,50 $ 	537,50 

8 

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de sujidades, 
parasitas e larvas acondicionado em sache de lOg — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. CX 24 UN 25 MARATA $ 	21,50 $ 	537,50 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e sabor característicos. livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 sachês. CX 24 UN 25 MARATA $ 	21,50 $ 	537,50 

9 Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, parasitas e larvas acondicionado em sache de 10g — caixa com 24 
cartuchos com 10 saches. CX 24 UN 50 MARATA $ 	21,50 $ 	1.075,00 

10 

Identificação 

identificação 

fabricante. 

Copo plástico descartável, resistente, atoxico, de polipropileno, 
200m1, com massa mínima 	de 	2,20g, 	por 	unidade, 
transparente 	isento 	de 	materiais 	estranhos, 	bolhas, 
deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 
ABNT- 	NBR 	14865/2002_ 	Na embalagem 	devem 
capacidade total 	e 	a 	quantidade 	de 	copos, 	ostentando 

da Conformidade e o numero do registro 
relação à marcação e identificação, os copos devem trazer 
com caracteres visíveis e de forma indelével, pelo menos 

do fabricante, capacidade do copo e símbolo 
material 	pare 	reciclagem, 	conforme 	NBR 	ou 	Inmetro.Embalagem 
manga/pacote inviolável, com 100 unidades, 
contendo dados de identificação do produto, marca 

capacidade de 
material 
rachaduras, 	furos, 

com a norma 
ser 	identificadas 	a 

Símbolo de 
do 1NMETRO. Em 

gravadas em relevo, 
seguinte: marca ou 
de identificação do 

em 

e informações sobre o 

cX 2500UN 100 MARATA $ 	45,00 $ 	4.500,00 
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11 tico descartável, resistente, atóxico, de polipropileno, capacidade de Copo plás
50m1, com massa mínima de 0,75g, por unidade, com resina termoplástica que 
suporte 100°C, destinada ao consumo de bebidas quentes, feito de material 
transparente, não tóxico, de cor branca, isento de materiais estranhos, bolhas, 
rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas e em conformidade 

 com a norma ABNT- NBR 14865/2002. Em relação à marcação e identificação, 
os copos devem trazer gravados em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, 	pelo menos 	o seguinte: 	marca 	ou identificação 	do fabricante, 
capacidade do copo e símbolo de identificação do material para reciclagem, 
conforme NBR ou lnmetro. Embalagem em manga/pacote inviolável, contendo 

CX 2500UN 40 MARATA 

, 

$ 	18,00 

i 

'çiç 
Lel 	e• 

- 

$ 	720,00 

100 unidades ostentando o Símbolo de Identificação da Conformidade e o 
numero do registro do INMETRO. Nelas devem estar impressos a Razão Social, 
nome 	fantasia 	caso 	exista, 	e 	CNPJ, 	endereço 	completo 	do 
fabricante/importador, descrição do produto, capacidade total e quantidade. 

12 Pano de prato para limpeza, de cor branca confeccionado em tecido de 
algodão grosso de alta gramatura, que enxugue com facilidade. Tamanho 
aproximado: 70cm x 46cm composto de 100% algodão. UND 80 LIMPOL $ 	2,70 $ 	216,00 

13 Água mineral, sem gás, de fonte natural, acondicionada em garrafões de 20 
(vinte) litros. A água mineral deverá ser entregue em garrafões retomáveis de 
substâncias resinosas efou poliméricas transparentes com capacidade de 20 
(vinte) litros, fornecido por substituição pela contratada 	com 	validade 	para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data da entrega, plenamente preenchidos, 
devidamente lacrados com tampa de inviolabilidade intacta, reconhecida pelo UND 800 MIL FONTES$ 6,00 $ 	4.800,00 

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação da água aprovada pelo DNPM, através do Laboratório de 
Análises Minerais - LAMIN/CPRM. 

14 Adoçante 	dietético, 	líquido, 	tipo 	artificial, 	contendo 	sacarina 	e 	ciclamato, 
acondicionado em recipiente contendo 200 ml. As seguintes informações 
deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em 
que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, composição, data de fabricação, prazo/data de validade. 

UND 10 ASSUGRIN $ 	1,80 $ 	18,00 

Conforme a(s)Norma(s) elou Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. 

15 Agua mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais, envasada em 
copos com 200m1 e entregue em caixas com 48 unidades cada. Apresentação: 
A água devera apresentar-se límpida, sem flocos em deposito ou corpos 
estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60 dias da data da 
entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado em plástico resistente, com 
tampa lacrada, com rotulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos, 
fissuras ou amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou numero 
do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, 	número do 	lote, composição 
química, características físico — químicas, nome do laboratório, número e data 
da análise da égua, volume, data de envasamento e validade. Conforme as 

CX 48UN 260 MIL FONTES $ 	5.200,00  $ 	20,00 

Normas e/ou Resoluções vigentes da AnvisalMS. 

16 Conjunto de 6 (seis) taças transparentes para água, feitas de vidro resistente à 
lava louças. Dimensões aproximadas: Altura: 195 mmf Diâmetro: 95 mm. 
Capacidade aproximada: 350 ml. O conjunto deverá ser acondicionado em 
caixa com proteção contra impactos. 

CX 6UN 12 NADIR $ 	19,00 $ 	228,00 

17 Jarra, em plástico resistente, alto impacto, com alça e tampa com capacidade 
de 02 litros. As seguintes informações deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do 
produto e capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND 30 SANREMO $ 	14,50 $ 	435,00 

18 Garrafa térmica inox, de bico resistente a impacto com capacidade de 01 litro. 
As seguintes informações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e 
capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). 

UND 10 INVICTA $ 	21,00 $ 	210,00 

19 Bandeja em aço inoxidável, retangular, lisa, com alça, dimensões 34 x 49 cm, 
com variação de +/- 2 cm. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. O produto deverá atender a(s) norma(s) da UND 7 TRAMONTIN$ 

 18,00 $ 	126,00 
ABNT vigente(s). A 

20 Escorredor de copos em aço inox com capacidade para 9 copos. O produto 
deverá ser entregue montado e deverá atender a(s) norma(s) da ABNT 
igente(s) 

UND 7 TRAMONTIN 
A $ 	18,50 $ 	129,50 



21 Água mineral com gás envasada em garrafa de 500mle entregue em packs de 
12 unidades cada. Apresentação: A água devera apresentar-se límpida,  
sem flocos em deposito ou corpos estranhos e com validade para consumo de, 
no mínimo, 60 dias da data da entrega. Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da 

1;r 

'— empresa 	envasadora, 	seu 	CNPJ, 	Município, 	Estado, 	número 	do 	lote,  
composição química, características físico — químicas, nome do laboratório, 
número e data da análise da água, volume, data de envasamento e validade. 

PC 12UN 40 MIL FONTES $ 	12,00 $ 	4 

Conforme as Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

VALOR TOTAL ESTIMADO: TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS  $39.995,00 

Declaramos que a proposta apresentada contempla todas as despesas necessárias para e prestação dos serviços ou fomecimento dos produtos objeto desta licitação, exceto aquelas expressamente estabelecidas neste ato convocatório, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada, inclusive, as 
despesas comas profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, 
contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, devendo apreço ofertado corresponder, rigorosamente, as 
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. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente. na  Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo de 48 horas, após solicitação da Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que os produto estiverem acondicionados ou 
onde couber nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, datada validade, Norma(s) 
vigente(s) e registros nos órgãos competentes variando em cada caso; 
Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na sua metade, tomando-se como 
referência, a datada fabricação ou lote, impressa nã. embalagem. Exceto para os itens 13 e 15, que possuem outro prazo de validade; Nota 4: Os produtos entregues deverão sarda primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na qualidade ouso desempenho do (s) 
produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE convocara presença do 
representante da CONTRATADA, que deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Condições de pagamento: Conforme Fornecimento . 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
REPRESENTANTE LEGAL:TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
CPF:825.863.905-63 FUNÇÃO/CARGO:DIRETOR 
TELEFONE: (71) 99318-0852 E-MAIL CORPORATIVO:esperancacomatac©gmail.com  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL /AGÊNCIA: 2150 DP: 00031CONTA CORRENTE 2521-2 

Simões Filho, 20 DE FEVEREIRO 2020. 

Atenciosamente, 

Esperança Comer io A acadista De Produtos AIibqticios Eireli 
CNPJ: 21.303.82410001-00 

TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA 
RG: 076.307.56-65 SSPIBA CPF: 825.863.905-63 

[2-T303.824/0001-7-W1 

ESPEROÇA CIERCIO E PRESTkÇAO DE SERVIÇOS ME 

R. Tiradentes , 709, Parque Continental 

CEP.: 43.700-000 

SIMÕES FILHO- BA --I 

Josa Pereira Santo: 
Ce:.;Mtti, 
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020 
TIPO: MENOR PREÇO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 

A Câmara Municipal de Simões Filho/Ba, através do Pregoeiro Oficial Sr. Elder Celestino de Paula, 
nomeado pela Portaria no 025/2020, torna público para os interessados o resultado da licitação na 
modalidade Pregão Presencial no 004/2020, cujo objeto é o fornecimento de materiais de copa/cozinha, 
para atender a Câmara Municipal de Simões Filho. Sagrou-se vencedora a empresa: ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME; CNPJ no 21.303.824/0001-00. Valor 
Global de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais). Simões Filho, 28 de 
fevereiro de 2020. Elder Celestino de Paula — Pregoeiro. 

Eicier 	 tino de Padn 4k 	daktoo , 
GaVte' Josa 0- Pereira Saii 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

RELATÓRIO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

, PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012/2020 

OBJETO: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da 
Câmara Municipal de Simões Filho. 

PUBLICAÇÃO: O Pregoeiro fixou a data de abertura do certame para o dià 20/02/2020, às 
09h:30min. O Aviso de Licitação foi publicado no Mural da Câmara Municipal de Simões Filho, 

, no' Diário Oficial do Órgão e jornal de grande circulaç'âo (Correio da Bahia), juntamente com o 
Edital do instrumento convocatório, nos dias 06 e 07/02/2020. 

DO CERTAME: 

3.1) Participantes: 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 
RVC COMÉRCIO EIRELI/ME 

' MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI/ME 

3.2) Credenciadas: 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 
RVC COMÉRCIO EIRELI/ME 
MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI/ME 

33) Dos Recursos referentes a Fase de Credenciamento: 
Não houve. 

3.4) Das Propostas de preços: 
Foram abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS e foram registrados os 
seguintes valores iniciais: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
EIRELI/ME com o valor global de R$ 58.968,30 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e 
oito reais e trinta centavos), AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP com o 
valor global de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), .JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 
com o valor global de R$ 51.462,20 (cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e 
vinte centavos), RVC COMÉRCIO EIRELI/ME com o valor global de R$ 49.564,86 (quarenta e 
nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e MERCADO VAREJÃO 

, POUCO PREÇO EIRELI/ME com o -valor global de R$ 60.564,40 (sessenta mil quinhentos e 

411 ç'x' e Jo, 	- Pereira Santo 
r r:t 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Após o recebimento das propostas, foi 
franqueada a palavra e o representante da empresa 30CEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 
questionou a proposta de preços da empresa RVC COMÉRCIO EIRELI/ME informando que há 
divergência em alguns itens da mesma. Referente a essas divergências, o Sr. Pregoeiro 
resolveu desclassificar a proposta da empresa RVC COMÉRCIO EIRELI/ME baseando-se nos 
itens 8.2.1 e 8.2.3 do Edital. 

3.4.1) Da Classificação para a etapa de lances: 
AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP 
JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME 

3.5) Da Fase de Habilitação: 
O Sr. Pregoeiro verificou a documentação de habilitação da empresa AME COMERCIAL DE 
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP e constatou que a Certidão negativa de falência 
apresentada está vencida para a data do certame. Desta forma, o Sr. Pregoeiro declarou 
inabilitada a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP. 

3:6) Do Vencedor: 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, 
com o valor de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais). 

3.7) Dos itens (lotes) mal-sucedidos no certame 
Não houve. 

4. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Valor estimado pelo Edital: R$ 71.569,56 (setenta e um mil quinhentos e sessenta e nove reais 
e cinquenta e seis centavos). 

Valor a contratar: R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais). 

EconOmia real no certame: R$ 31.574,56 (trinta e um mil quinhentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta e seis centavos). 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Câmara de Simões Filho, usando de suas atribuições 
legais e considerando concluídos os trabalhos de abertura, julgamento e classificação das 

propostas relativas ao presente certame e tendo por base o resultado classificatório antes 
apresentado, decidiu por ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa: ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME. Publique-se, na 
forma da Lei, o resultado do presente certame. Dê ciência aos interessados e licitantes. 

'Transcorrido o prazo de recursos o processo será encaminhado à autoridade superior, para 
homologação após emissão de Parecer onclus'vo da Procuradoria. 

•• 
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 	ESTADO DA BANIA 

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

, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

, Simóes Filho, 28 de fevereiro de 2020. 

Equipe de Apoio: 

3. Jos e Pereira Santos 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

A Câmara Municipal de Simões Filho/Ba, através do Pregoeiro Oficial, o Sr. Elder Celestino de Paula, 
nomeado pela portaria no 025/2020, torna público para os interessados o resultado da licitação na 
modalidade Pregão Presencial no 004/2020, cujo objeto é o fornecimento de materiais de 
copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Sagrou-se 
vencedora a empresa: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME; CNID3 no 21.303.824/0001-00. Valor Global de R$ 39.995,00 (trinta 
e nove mil novecentos e noventa e cinco reais), conforme proposta abaixo: 

ITENS 
DISCRIMINAÇÃO DOS 

MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

' 
1 

Café torrado e 	moído de 	primeira 
qualidade, 	embalado 	a 	vácuo 	em 
embalagem 	de 	250g. 	Deve conter 
100% de café e o selo da ABIC 
'(Msociação Brasileira da Indústria de 
Café); KG BRUMADO 520 16,00 8.320,00 

• 
2 	: 

Açúcar 	cristalizado 	contendo 	o 
mínimo 	de 	99,3% 	de 	sacarose, 
'aparência 	homogênea, 	livre 	de 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	cor 

:branca. Embalagem de 01 kg; KG ARCO VERDE 400 2,50 1.000,00 

. 3 L 

Açúcar 	em 	sachê, 	refinado, 
embalagem individual de 5g — Caixa 
c/ 01 Kg. Deve conter um mínimo de 
98,5% 	de 	sacarose, 	aparência 
homogênea e estar livre de sujidades, 
parasitas e larvas; KG 

' 
UNIÃO 15 17,00 255,00 

4 	• 

Leite 	em 	pó 	integral 	de 	primeira 
qualidade, sem a presença de soro e 
amido, acondicionado em embalagem 
contendo 200 g; KG BIG LEITE 520 20,00 10.400,00 

, 
, 

5 

Leite 	em 	pó 	semi-desnatado 	de 
primeira qualidade, sem a. presença 
de soro e amido, acondicionado em 
lata de 400g; 

LATA 
400g MOLICO 30 9,00 270,00 

Chá de camomila com aspecto, cor, 
odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, 	parasitas 	e 	laryas 
acondicionado em sache de . 	,-, 4un MARATA SyoNS) 21,50 537,50 

Josan . 	Saw .  
liest~surnti fu" 
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• caixa 	com 	24 cartuchos com10y 
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Chá de boldo com aspecto, cor, odcif, 
e 	sabor 	característicos, 	livre 	de. 
sujidades, sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado em sache de 10g — 
caixa 	com 	24 	cartuchos 	com 	10 
sachês. 

..--,-----15.) 
:" 

o '- 
4' 	. 

c, 	Diretor 

MARATA 
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de Ad 

25 

. 
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ai da 

) 	1,50 

Câmara 

537,50 CX 24un 

, 

Chá 	de cidreira 	com 	aspecto, 	cor, 
odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado em sache de 10g — 
caixa 	com 	24 	cartuchos ' com 	10 
sachês. CX 24un MARATA 25 21,50 537,50 

• 
9 ' 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, 
odor e sabor característicos, livre de 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas 
acondicionado em sache de lOg — 
caixa 	com 	24 	cartuchos 	com 	10 
sachês. CX 24un MARATA 50 21,50 1.075,00 

• 

• 

- 

. 

• 

I, 

10 

Copo plástico descartável, resistente, 
atóxico, de polipropileno, capacidade 
de 200m1, com 	massa mínima de 
2,20g, 	por 	unidade, 	material 
transparente 	isento 	de 	materiais 
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações, 	bordas 	afiadas 	e 
rebarbas e em conformidade com a 
norma ABNT-NBR 	14865/2002. 	Na 
embalagem devem ser identificadas a 
capacidade total e a quantidade de 
copos, 	ostentando 	o 	Símbolo 	de 
Identificação da 	Conformidade e o 
numero do registro do INMETRO. Em 
relação à marcação e identificação, os 
copos 	devem 	trazer 	gravadas 	em 
relevo, com caracteres visíveis e de 
forma 	indelével, 	pelo 	menos 	o 
seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do 	copo 	e 
símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme NBR ou 
Inmetro.Embalagem 	 em 
manga/pacote 	inviolável, 	com 	100 
unidades, 	contendo 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	e 
informações sobre o fabricante. 

CAIO 

Eider L 

CX 
2500un 

IS WelS. Zi 	4010 

''e voeira . 
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MARATA 

VDESIgESMO 
usa pkraílo aç . 

Pereira 
...... e 

Sank 
Z.,'" 724 

100 45,00 4.500,00 

1.1i 

Copo plástico descartável, resistente, 
atóxico, de polipropileno, capacidade 
de 	50m1, 	com 	massa 	mínima 	de 
0,75g, 	por 	unidade, 	com 	resina 

CX 
2500un MARATA 40 18,00 720,00 



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

• 
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' 

• 

, 

• 

, 

1 

termoplástica 	que 	suporte 	100°C, 
destinada ao consumo de 	bebidas 
quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, 	não 	tóxico, 	de 	cor 
branca, isento de materiais estranhos, 
.bolhas, 	rachaduras, 	furos, 
deformaçôes, 	bordas 	afiadas 	e 
rebarbas e em 	conformidade com a 
norma ABNT- NBR 14865/2002. Em 
relação à marcação e identificação, os 
copos devem 	trazer gravados 	em 
relevo, com caracteres visíveis e de 
forma 	indelével, 	pelo 	menos 	o 
seguinte: marca ou identificação do 
fabricante, 	capacidade 	do 	copo 	e 
símbolo de identificação do material 
para reciclagem, conforme NBR ou 
Inmetro. 	Embalagem 	em 
manga/pacote 	inviolável, 	contendo 
100 unidades ostentando o Símbolo 
de Identificação da Conformidade e o 
numero 	do 	registro do 	INMETRO. 
Nelas devem estar impressos a Razão 
Social, nome fantasia caso exista, e 
CNP], 	endereço 	completo 	do 
fabricante/importador, 	descrição 	do 
produto, 	capacidade 	total 	e 
quantidade. 
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Pano de prato para limpeza, de cor 
branca confeccionado em tecido de 
algodão grosso de 	alta 	gramatura, 
que 	enxugue 	com 	facilidade. 
Tamanho aproximado: 70cm x 46cm 
composto de 100% algodão. UND LIMPOL 80 2,70 216,00 
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Água 	mineral, 	sem 	gás, 	de 	fonte 
natural, acondicionada em garrafões 
de 20 (vinte) litros. A água mineral 
deverá 	ser entregue em 	garrafões 
retornáveis de substâncias resinosas 
e/ou poliméricas transparentes com 
capacidade 	de 	20 	(vinte) 	litros, 

consumo de, no mínimo, 60 dias da 
data 	da 	entrega, 	plenamente 
preenchidos, 	devidamente 	lacrados 
com tampa de inviolabilidade intacta, 
reconhecida 	pelo 	Departamento 
Nacional 	de 	Produção 	Mineral 	- 
DNPM, 	contendo 	no 	rótulo 	a 
classificação da água aprovada pelo 

fornecido 	por 	substituição 	pela  
contratada 	com 	validade 	para  

Oder Ceie 
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DNPM, 	através 	do 	Laboratório 	de 
Análises Minerais - LAMIN/CPRM. .0  
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Adoçante 	dietético, 	líquido, 	tipo 
artificial, 	contendo 	sacarina 	e 
ciclamato, 	acondicionadoem 
recipiente 	contendo 	200 	ml. 	As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em 
que o produto esta acondicionado: 
nome/CNPJ do fabricante, marca do 
produto, endereço, composição, data 
de 	fabricação, 	prazo/data 	de 
validade. 	Conforme 	a(s) 	Norma(s) 
e/ou 	Resolução(ões) 	vigente(s) 	da 
Anvisa/MS. 

cc.  

''' 	' 
3 
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, 

. 

15. 

Água 	mineral, 	sem 	gás, 	obtida 
diretamente 	de 	fontes 	naturais, 
envasada em copos com 200m1 e 
entregue em caixas com 48 unidades 
cada. Apresentação: A água devera 
apresentar-se límpida, sem flocos em 
deposito ou corpos estranhos e com 
validade 	para 	consumo 	de, 	no 
mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Acondicionamento: 	Em 	copo 
fabricado em plástico resistente, com 
tampa 	lacrada, 	com 	rotulo 	intacto, 
sem vazamentos, manchas, odores, 
furos, 	fissuras 	ou 	amassos. 
Rotulagem: Rótulo com carimbo de 
aprovação ou numero do processo do 
DNPM, contendo, no mínimo, nome 
da fonte, e da empresa envasadora,  
seu CNP.), Município, Estado, número 
do 	lote, 	composição 	química, 
características físico — químicas, nome 
do 	laboratório, 	número 	e 	data 	da 
análise 	da 	água, 	volume, 	data 	de 
envasamento e validade. Conforme as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da 
Anvisa/MS. CX 48un 
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Conjunto 	de 	6 	(seis) 	taças 
transparentes 	para 	água, 	feitas 	de 
vidro 	resistente 	à 	lava 	louças. 
Dimensões aproximadas: Altura: 195 
mm/ Diâmetro: 95 mm. Capacidade 
aproximada: 	350 	ml. 	O 	conjunto 
deverá ser acondicionado em caixa 
com proteção contra impactos. CX 6un NADIR 12 19,00 

'17;  Jarra, 	em 	plástico 	resistente, 	alto  UND SANREMO 30 14,50 
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impacto, 	com 	alça 	e 	tampa 	com 
capacidade de 02 litros. As seguintes 
informações deverão ser impressas e 
coladas pelo fabricante diretamente 
sobre o produto: nome ou CNP.) do 
fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
capacidade. Atender a(s) norma(s) da 
ABNT vigente(s). 
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Garrafa 	térmica 	inox, 	de 	bico 
resistente a impacto com capacidade 
de 01 litro. As seguintes informações 
deverão ser impressas e coladas pelo 
fabricante 	diretamente 	sobre 	o 
produto: 	nome 	ou 	CNP.] 	do 
fabricante, 	marca 	do 	produto 	e 
capacidade. Atender a(s) norma(s) da 
ABNT vigente(s). UND INVICTA 10 21,00 210,00 

. 
• 
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Bandeja 	em 	aço 	inoxidável, 
retangular, lisa, com alça, dimensões 
34 x 49 cm, com variação de +/- 2 
cm. 	Embalagem 	com 	dados 	de 
identificação do produto e marca do 
fabricante. O produto deverá atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND TRAMONTINA 7 18,00 126,00 

20 

Escorredor de copos em aço inox com 
capacidade para 9 copos. O produto 
deverá 	ser 	entregue 	montado 	e 
deverá 	atender 	a(s) 	norma(s) 	da 
ABNT vigente(s). UND TRAMONTINA 

. 

7 18,50 129,50 
, 
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• 
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Água mineral com gás envasada em 
garrafa 	de 	500m1 	e 	entregue 	em 
packs 	de 	12 	unidades 	cada. 
Apresentação: 	A 	água 	devera 
ápresentar-se límpida, sem flocos em 
deposito ou corpos estranhos e com 
validade 	para 	consumo 	de, 	no 
mínimo, 60 dias da data da entrega. 
Rótulo com carimbo de aprovação ou 
numero 	do 	processo 	do 	DNPM, 
contendo, no mínimo, nome da fonte, 
e da empresa envasadora, seu CNPJ, 
Município, 	Estado, 	número do 	lote, 
composição 	química, 	características 
físico 	— 	químicas, 	nome 	do 
laboratório, número e data da análise 
da 	água, 	volume, 	data 	de 
envasamento e validade. Conforme as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da 
Anvisa/MS. PC 12un 
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Valor Global de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais). 
Condições de Fornecimento: Conforme o Edital. 

PUBLICADO NO MURAL DA 
CÂMARA M ICIPÁ L DE 
SIMOES Fl O E 

Edson de Al 	a Souza 
Diretor de Ad 	ral da Câmara 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Simões Filho, 28 de fevereiro de 2020. 

Processo Administrativo: no 012/2020 
: Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Procuradoria Jurídica 
Assunto: Emissão de Parecer conclusivo referente ao Pregão Presencial no 004/2020. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 012/2020, referente ao Pregão Presencial n° 
004/2020, para que essa Procuradoria emita parecer conclusivo, em conformidade com a Lei 
federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

No.  n 

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

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  



\c; L 

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

PARECER JURÍDICO n2  031/2020 

Processo Administrativo N° 012/2020 

Processo Licitatório N2  006/2019 

Da.: Procuradoria Jurídica 

Para: Comissão Permanente de Licitações 

PREGÃO PRESENCIAL n2  004/2020 

Trata-se de expediente encaminhado para esta Procuradoria Jurídica para 

apreciação do presente Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com 

regime de execução de Empreitada por menor Preço Global, para Contratação de empresa 

para prestação de serviços de fornecimento de materiais de copa e cozinha para suprir as 

necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Conforme especificações do Termo de 

Referência - Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N2  004 /2Ó20, atendendo ao 

disposto na Lei n2  10.520/2002 e demais legislações aplicáveis. 

Foi estabelecida pela Administração o dia 20/02/2020 às 09 h e 30 min., para 

abertura do certame, o aviso de licitação foi devidamente publicado no mural desta Casa 

Legislativa, bem como, no Diário Oficial deste Órgão e jornal de grande circulação, 

Auntamente com o Edital do instrumento convocatório, nos dias 06 e 07/02/2020. 

No presente certame Compareceram 05 (cinco) empresas. Na fase de recebimento e 
abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e documentos de habilitação 
ocorrida no dia 20/02/2020, nesta Câmara Municipal, sendo: ESPERANÇA COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME: AME COMERCIAL DE MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP; JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS/ME; RVC COMÉRCIO 
EIRELI/ME; MERCADO VAREJÃO POUCO PREÇO EIRELI/ME 

Dando prosseguimento às etapas do Processo Licitatório, foram abertos os 
pes contendo as respectivas propostas. Sendo classificadas para etapa de lances as 

1 

Procurador (OAB 45.799) 	

ãder u!es no de Padn 

C:mara Municipare Simões Filho 	1; 	Praça da Bíblia, s/n — Centro — CEP. 43700-000 — Simões Filho — Bahia 4d 
Robson Cássio Pinheiro Pinto 	.1e)J,, 	Pereira SantoF 	Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227 

Site: www.camarasimoes.ba.gov.br  

Ato Administrativo n°223/2019 



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

ger 
empresas: AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP; JOCã  

SANTOS/ME; ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIO 
('S s  

Na fase de habilitação O Sr. Pregoeiro verificou a documentação de habilitação da 
empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA/EPP e constatou que a 
Certidão negativa de falência apresentada está vencida para a data do certame. Desta 
forma, o Sr. Pregoeiro declarou inabilitada a empresa AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO LTDA/EPP. 

Na fase de oferta de lances constatou-se vencedora do certame a empresa 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, com 
o valor de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais). 

Analisando os autos do referido processo licitatório, verifica-se que todas as 
exigências foram cumpridas. 

Houve a divulgação de edital e número regular de licitante. 

As empresas habilitadas cumpriram os requisitos do edital e a proposta vencedora 
foi a de menor preço global. 

Verificando que todos os atos realizados observaram as recomendações 

estabelecidas nos dispositivos das Leis 10.520/2002 com aplicação subsidiária da Lei 
8.666/93. 

Pelo exposto, opinamos pela homologação do processo licitatório, com a devida 
assinatura dos Contratos e suas posteriores execuções. 

É o Parecer. 

S.M.J. 

Simões Filho - BA, 28 de fevereiro de 2020. 

drinamu 
Gabriel S. 
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PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/BA 45.799 

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

Simões Filho, 02 de Março de 2020. 

Processo Administrativo: no 012/2020 
Origem: Pregoeiro Oficial - Setor de Licitações e Compras 
Destino: Controladoria interna 
ASsunto: Análise do Processo Administrativo. 

Encaminhamos o Processo Administrativo, sob o no 012/2020, referente ao Pregão Presencial no 

004/2020, à controladoria, para apreciação e emissão de relatório de controle interno, em 

conformidade com a Lei Federal de Licitações e Contratos. 

Atenciosamente, 

Elder Cele tino de Paula 
Pre 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

PARECER N° 007/2020 — Cl/CMSF 
Processo Administrativo: 012/2020 - Processo Licitatório n° 006/2020 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020 
Tipo: Menor Preço Global 
Requerente: Setor de Licitações e Compras 
Assunto: Solicitação de Parecer 

Objeto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal 
de Simões Filho. 

I. 	DO PROCEDIMENTO 

Ocorre que chegou a esta Coordenadoria de Controle Interno, para manifestação, processo 
Licitatório na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL", do tipo Menor Preço Global, objetivando 
a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir 
as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

Considerando a Constituição Federal de 1988, que eu seu art. 74, estabelece as finalidades 
do sistema de controle interno, assim como o art. 11 da Resolução N° 1120/2005/TCM/BA, e com 
fulcro na Lei Complementar N° 101/2000 Art.59, atribuindo ao Controle Interno, dentre outras 
competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas 
administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas, 
com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução 
orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência 
e eficácia e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao 
exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão. 

Tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta 
demonstrada a competência da Controladoria, análise e manifestação. 

DA MODALIDADE ADOTADA 

A matéria é analisada conforme os preceitos da Lei n° 10.520/02 que dispõe sobre modalidade 
de licitação denominada Pregão, bem como a Lei n° 8.666/93, cuja aplicação é subsidiária nesta 
modalidade de licitação. O Pregão Presencial é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou pela prestação de serviços comuns é feito por meio de proposta escrita, 
permitindo que os licitantes participem com lances verbais para obtenção do menor preço em sessão 
públióa. ' 

4d # 445 
'ereira Sarny 

oenc..esedt %RJ 	Ce.Ir 

UtS1leSnl.0 
Gabriel .Barbosa Arii5a 

P1/4Po‘o 

 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

Com previsão na Lei n° 10.520/2002 esta modalidade de licitação é destinada à aquisição 
de bens é. Sei-viços comuns e possui como principal característica a agilidade nos processos 
licitatórios, Minimizando custos para a Administração Pública. 

Os documentos de habilitação da primeira classificada na fase de lances, a empresa 
ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI /ME, foram apresentados devidamente nos termos do 
Ato Convocatório; 
Relatório contendo resumo do processo licitatório; 
Termo 'de Adjudicação ao vencedor do certame; 
AvisOde Publicação do Resultado; 	 Gato: C 	 kicai4à 
Pai'eça,Técnico Jurídico Conclusivo de n°031/2020. 

0:• 1Pi; 
2 

III. DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

Consta nos autos: 

. ) Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e justificativa de 
neCesidade da contratação devidamente autorizada pelos responsáveis; 

4Ã,comparativo da Pesquisa de Preços; 
: c) ,l 'Atização emitida pelo ordenador de despesa para realização da licitação anexada 

k.i-io:.pesso, em conformidade ao que instrui o art. 38, caput, Lei no 8.666/1 993; 
);IDeâpgcho solicitando a Coordenação Contábil e Financeira que apresente recurso 

lenta'rio; 
riS4Paho da Coordenação Contábil e Financeira 	atestando 	a adequação 
j•orçamentaria, 

O 'Portaria n° 002/2020 de Designação do Pregoeiro e da equipe de apoio, como exige o 
.„ Lar(. ,  38, inc. III da Lei n° 8.666/93, art. 30, IV, Lei n° 10.520/2002 e Portaria n° 

025/2020; 
g) ; Minuta de edital com respectivos anexos; 

;DèSpacho da Minuta do Edital para análise jurídica; 
, 	Parecer Técnico Jurídico de n° 018/2020 aprovando a minuta do Edital e seus anexos. 

tigit. 38, § Único da Lei 8.666/93; 
4ivku%uação do processo licitatório, protocolado e com numeração de folhas, constando 

ntificação e visto do responsável, conforme Art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93; 
Ptiblicação do Aviso de Licitação no Mural, site do Portal de Transparência e em 
ornai de grande circulação local; 

çredenciamento dos representantes legais dos licitantes, mediante a apresentação de 
'I ;documentos que comprovem possuir poderes para a formulação de propostas e para 

os demais atos inerentes ao Pregão (Art. 40, Inc. VI, Lei 10.520/02); 
"I 	ATA dos Trabalhos da Sessão de Abertura do Pregão, assinada por 05 (cinco) 

f!‘ ''••empresas Licitantes que se apresentaram para credenciamento, Pregoeiro e Equipe de 
apoio; 

) 

Orn 	Perra Santo 



ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CONTROLADORIA INTERNA 

. 	DA PUBLICAÇÃO E DOS PRAZOS 

.0 Aviso de Licitação foi publicado no Mural da Câmara Municipal de Simões Filho, no Diário 
Oficial do Óráão, site do Portal de Transparência da Câmara Municipal e jornal de grande circulação 
(Correio dá Bahia), juntamente com o Edital do instrumento convocatório, nos dias 06 e 07/02/2020. 

O Pregoeiro fixou a data de abertura do certame para o dia 20/02/2020, portanto, foi observado 
o cumprimento dos pràzos a que se referem à modalidade adotada, entre a publicação do aviso e 
adjudicação do objeto do certame. 

1,  

v. 	DO JULGAMENTO 

I 	) 

Transcorrido o certame, o resultado foi adjudicado e publicado, tendo sido declarada como 
vencedora' 'a empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI /ME, inscrita no CNPJ sob n°21.303.824/0001-00. 

Concluiu-se que o preço ofertado obtido no certame a administração pode alcançar uma 
economia aos cofres públicos de R$ 31.574,56 (trinta e um mil quinhentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta & seis centavos) considerando estimado passou de R$ 71.569,56 (setenta e um mil 
quinhentos e's'sesisenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 39.995,00 (trinta e nove mil , 

novecentos e noventa e cinco reais). 

VI. CONCLUSÃO 

.Da análise dos procedimentos, verificou-se que o processo está devidamente formalizado, 
enumeradó e.  obedecendo a sequência lógica dos procedimentos. Encaminho o processo para o 
Pregoeiró,,  para que pdssa dar sequência aos procedimentos necessários para ASSINATURA DO 
CONTRATO e sua respectiva PUBLICAÇÃO. 

; , 	;: 
.Salvo melhor juizo, é o Parecer. 

, 

Simões Filho, 03 de março de 2020. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Com base nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei no. 8.666/93, analisando 
os autos do processo do Pregão Presencial no 004/2020 e estando em 
conformidade com a citada Lei, adjudico o item da planilha de preço para a 
empresa ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, vencedora deste certame. 

Simões Filho, 04 de março de 2020. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo no 012/2020, 
referente à Licitação na modalidade Pregão Presencial no 004/2020, e considerando 
que foram observados os prazos recursais, uma vez que, foi expressamente consignada 
em ata e nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei no 8.666/93, homologo o 
procedimento licitatório, ficando em consequência, convocada a empresa ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME para a 
assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as 
penalidades da Lei. 

Simões Filho, 04 de março de 2020. 

Orlando Carvalho de Souza 
Presidente da Câmara 
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EXTRATO DE CONTRATO - MARÇO DE 2020 

A Câmara Municipal de Simões Filho, através do seu Presidente, torna público: o resumo do contrato de 
fornecimento de materiais referente ao PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2020: Processo Administrativo n° 
012/2020; Objeto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal de Simões Filho; Empresa contratada: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS EIRELI/ME; CNPJ n° 21.303.824.0001-00; Valor global de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil 
novecentos e noventa e cinco reais). Contrato n° 005/2020: Data da assinatura: 04/03/2020; Vigência: 
04/03/2020 a 31/12/2020. Dotação: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.2.001; Elemento de 
Despesa: 33.90.30.99. Orlando Carvalho de Souza — Presidente da Câmara Municipal. Simões Filho, 10 de 
março de 2020. 

HOMOLOGAÇÃO 

À.. 

A Câmara Municipal de Simões Filho, através do seu Presidente, homologa o resultado da licitação 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL n° 004/2020: Processo Administrativo n° 012/2020; Objeto: 
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões 
Filho; Empresa contratada: ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
EIRELI/ME ME; CNPJ n°21.303.824.0001-00; Valor global de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e 
noventa e cinco reais). Contrato n° 005/2020: Orlando Carvalho de Souza — Presidente da Câmara 
Municipal. Simões Filho, 10 de março de 2020. 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS N0005/2020. 

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 CNP) no 
13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, ORLANDO CARVALHO 
DE SOUZA, doravante, denominado, CONTRATANTE e a empresa ESPERANÇA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME, CNPJ no 
21.303.824/0001-00, situado a Rua Tiradentes, 709, Parque Continental — Simões 
Filho/BA, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, 
pelo Sr. Tiago Oliveira de Almeida, portador do documento de Identidade no 763075655-
SSP/BA e CPF no 825.863.905-63, aqui denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente instrumento para fornecimento de materiais de copa/cozinha autorizado pelo 
despacho constante do Processo Administrativo no 012/2020, Nota de Empenho no 
038/2020, referente ao Pregão Presencial no 004/2020, que regerá pelas Leis 8.666, de 
21.06.93; 10.520, de 17.07.2002; pelo Decreto Municipal no 1.078, de Q8/01/2007 e 
legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os 
princípios da teoria geral do contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLAÚ§ULA 	 DÓ 0133É-TO 

	

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as 
necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. 

§ 10. O objeto deste CONTRATO será realizado em conformidade com o Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL no 004/2020 e seus anexos que, juntamente corri a proposta da CONTRATADA, passam 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

TT CLÁUSULA SEGUNDA — 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 
Atividade: 01.031.001.2.001 — Gestão das Ações das Atividades da Câmara 
Elemento Despesa: 33.90.30.99 — Material de Consumo — Outros. 

"CLÁUSULA TERCEIRA— PREÇO E 051\iDICÕES DE PAGAMENTO 

	

3.1. 	O valor global deste contrato é de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco 
reais). 

§ 10. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados, de acordo com o cumprimento do 
objeto contratual, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação da Nota 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser 
regularizada pelo contratado. 

	

3.2. 	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 fornecimentos executados: 

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. 

3.2.1. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA na Diretoria 
Administrativa 	.ou 	encaminhados 	eletronicamente 	para: 
diretoriaadm@camarasimoesfilho.ba.gv.br  e financeiro@camarasimoesfilho.ba.gov.br. 

3.2.2. 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). 

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

3.2.4. 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. 

	

3.3. 	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. 

t>c-LV 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

3.4. 	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. 

IV 	CLÁUSULA QUARTA — PRAZO CONTRATUAL 

4.1. 	O prazo deste instrumento, a ser celebrado, será a partir de sua assinatura e seu encerramento em 
31/12/2020. 

TELÁUSULA QUINTA— 06-RIGAÇÕE-§ DA CONTRATADA . . 

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

5.1. 	Executar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustado; 

5.2. 	Cumprir rigorosamente com as especificações dos materiais, nas condições indicadas na proposta 
apresentada, competindo-lhe à execução completa dos mesmos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal; 

5.3. 	Dirigir e supervisionar a entrega dos produtos, ficando responsável, perante a CONTRATANTE, pela 
exatidão dos materiais e pela correta observância das especificações e demais normas aplicáveis; 

5.4. 	Promover, por sua conta e risco, o transporte de quaisquer materiais necessários à execução do 
objeto deste Contrato; 

5.5. 	Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo 
máximo de 48 horas (quarenta e oito horas), após solicitação da Administração; 

5.6. 	Caberá a CONTRATADA assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 
em questão, reservando à CONTRATANTE o direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões 
especificados; 

5.7. 	Caberá a CONTRATADA atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 
troca do fornecimento do material que não atenda ao especificado; 

5.8. 	Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

5.9. 	Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões constantes na Lei Federal 
8.666/93; 

5.10. Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem o 
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
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ESTADO DA BANIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

5.11. Responder diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
do contrato, independentemente, de outras com inações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

5.12. Relatar por escrito à CONTRATANTE, toda e qualquer irregularidade observada na execução do 
contrato; 

5.13. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 

5.14. 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; 

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

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

1.17. Não subcontratar o objeto deste contrato, salvo com expressa autorização da contratante. 

VI 	CLÁUSULA,SEXTA- - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

6.2. 	Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, 
desde que atendidas às formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da CLÁUSULA 
TERCEIRA do contrato. 

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 entrega dos materiais com antecedência mínima de 
24 horas. 

 	CLÁUSULA SETIMA T- DAS PENALIDADES 

7.1. 	O desçumprimento, 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. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
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7.2. 	A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a 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; 

a) 	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 300  (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 fornecimento 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. 

iVIII. CLAUSULA OITAVA — DO REGIME 

	

8.1. 	A contratação será efetivada segundo o regime de execução indireta de empreitada por PREÇO 
GLOBAL. 

ÉG"NúsdiÁ 	FiSCÃLT2gÃõ ' 

	

9.1. 	A fiscalização do presente contrato ficará sob a responsabilidade do servidor desta Casa Legislativa o 
Sr. Edson de Almeida Souza, Diretor Administrativo, Matrícula : 98011033, ao qual competirá velar 
pela perfeita execução do objeto licitado. 

,v  
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9.2. 	A fiscalização de que trata o inciso anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do objeto. 

	

9.3. 	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. 

CLÁUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO 

10.1. 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. 

iXI. 	CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO _ 

11.1. 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. 

§ 20. 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. 

'XII 	CLAUSULA DECIMA SEGUNDA :1 5--ÉRMO E CONDIÇÕES GERAIS 

12.1. 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 do objeto deste Contrato. 

12.2. 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. 

12.3. 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, § 10, da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 

12.4. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 
acordo entre os contratantes. 
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13.1. 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, 04 de março de 2020. 

t5j k'r-'Y  
CÃMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - Contratante 

Rf\A's-----A- ESPERANÇA C ÉRCIO ATACADIS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI/ME - Contratada 

Testemunhas: 

Lif  
00 OS I las 63 

ia 

C.P.F: 

2a 
C.P.F: 

Página 7 de 12 



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

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO No 005/2020. 

Fornecimento de materiais para copa/cozinha, conforme descrição abaixo: 

ITENS DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS Apr. Marca Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Total 

/ 

1 

Café 	torrado 	e 	moído 	de 	primeira 
qualidade, 	embalado 	a 	vácuo 	em 
embalagem de 250g. Deve conter 100% 
de café e o selo da ABIC (Associação 
Brasileira da Indústria de Café); KG BRUMADO 520 16,00 8.320,00 

1.000,00 2 
i

homogênea, 

Açúcar cristalizado contendo o mínimo de 
9913% 	de 	sacarose, 	aparência 

livre de sujidades, parasitas 
e larvas, cor branca. Embalagem de 01 
kg; KG ARCO VERDE 400 2,50 

j 
3 

Açúcar em sachê, refinado, embalagem 
individual de 5g — Caixa c/ 01 Kg. Deve 
conter um mínimo de 98,5% de sacarose, 
aparência 	homogênea e estar livre de 
sujidades, parasitas e larvas; KG UNIÃO 15 17,00 255,00 

/ 
,/ 

4 

Leite 	em 	pó 	integral 	de 	primeira 
qualidade, 	sem 	a 	presença de soro e 
amido, 	acondicionado 	em 	embalagem 
contendo 200 g; KG BIG LEITE 520 20,00 10.400,00 

/ 
/ 

5 

Leite em pó semi-desnatado de primeira 
qualidade, 	sem a 	presença de soro e 
amido, acondicionado em lata de 400g; 

LATA 
400g MOUCO 30 9,00 270,00 

./ 
6 

Chá de camomila com aspecto, cor, odor 
e sabor característicos, livre de sujidades, 
parasitas 	e 	larvas 	acondicionado 	em 
sache de lOg - caixa com 24 cartuchos 
com 10 sachês. CX 24un MARATA 25 21,50 537,50 

/ 
/ 

7 

Chá de boldo com aspecto, cor, odor e 
sabor característicos, 	livre de sujidades, 
parasitas 	e 	larvas 	acondicionado 	em 
sache de lOg — caixa com 24 cartuchos 
com 10 sachês. CX 24un MARATA 

/- 

25 21,50 537,50 

8 
J sache 

Chá de cidreira com aspecto, cor, odor e 
sabor característicos, 	livre de sujidades, 
parasitas 	e 	larvas 	acondicionado 	em 

de lOg — caixa com 24 cartuchos 
com 10 sachês. CX 24un MARATA 25 21,50 537,50 

/ 
/ 

9 

Chá de erva-doce com aspecto, cor, odor 
e sabor característicos, livre de sujidades, 
parasitas 	e 	larvas 	acondicionado 	em 
sache de lOg — caixa com 24 cartuchos 
com 10 sachês. CX 24un MARATA 50 21,50 1.075,00 

ocN 001-: 
gçs." fi 

(-) • 	1 

—siisro 

buése-y 
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Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 
atóxico, de polipropileno, capacidade de 
200m1, com massa mínima de 2,20g, por 
unidade, material transparente isento de 
materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, 	deformações, 	bordas 	afiadas 	e 
rebarbas 	e 	em 	conformidade 	com 	a 
norma 	ABNT-NBR 	14865/2002. 	Na 
embalagem 	devem 	ser 	identificadas 	a 
capacidade 	total 	e 	a 	quantidade 	de 
copos, 	ostentando 	o 	Símbolo 	de 
Identificação 	da 	Conformidade 	e 	o 
numero do registro do INMETRO. 	Em 
relação à 	marcação e identificação, 	os 
copos devem trazer gravadas em relevo, 
com 	caracteres 	visíveis 	e 	de 	forma 
indelével, pelo menos o seguinte: marca 
ou identificação do fabricante, capacidade 
do copo e símbolo de identificação do 
material para reciclagem, conforme NBR 
ou 	Inmetro. Embalagem 	em 
manga/pacote 	inviolável, 	com 	100 
unidades, 	contendo 	dados 	de 
identificação 	do 	produto, 	marca 	e 
informações sobre o fabricante. 

CX 
2500un MARATA 100 45,00 4.500,00 

1  11 ' 

—,  

Copo 	plástico 	descartável, 	resistente, 
atóxico, de polipropileno, capacidade de 
50m1, com massa mínima de 0,75g, por 
unidade, 	com 	resina 	termoplástica que 
suporte 100°C, destinada ao consumo de 
bebidas 	quentes, 	feito 	de 	material 
transparente, não tóxico, de cor branca, 
isento 	de 	materiais 	estranhos, 	bolhas, 
rachaduras, furos, 	deformações, 	bordas 
afiadas e rebarbas e em 	conformidade 
com a norma ABNT- NBR 14865/2002. 
Em relação à marcação e identificação, os 
copos devem trazer gravados em relevo, 
com 	caracteres 	visíveis 	e 	de 	forma 
indelével, pelo menos o seguinte: marca 
ou identificação do fabricante, capacidade 
do copo e símbolo de identificação do 
material para reciclagem, conforme NBR 
ou 	Inmetro. 	Embalagem 	em 
manga/pacote 	inviolável, 	contendo 	100 
unidades 	ostentando 	o 	Símbolo 	de 
Identificação 	da 	Conformidade 	e 	o 
numero do registro do INMETRO. Nelas 
devem estar impressos a Razão Social, 
nome 	fantasia 	caso 	exista, 	e 	CNPJ, 

CX 
2500un MARATA 40 18,00 720,00 

ÇuRévo 
r 

, 	) Página 9 de 12 

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

'»Com 



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

endereço 	completo 	do 
fabricante/im portador, 	descrieão 	do 
produto, capacidade total e quantidade. 

/ 
12 

/enxugue 

Pano 	de 	prato 	para 	limpeza, 	de 	cor 
branca 	confeccionado 	em 	tecido 	de 
algodão grosso de alta gramatura, que 

com 	facilidade. 	Tamanho 
aproximado: 70cm x 46cm composto de 
100% algodão. UND LIMPOL 80 2,70 216,00 

/ 
j 

13 

—Agua mineral, sem gás, de fonte natural, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) 
litros. 	A 	água 	mineral 	deverá 	ser 
entregue 	em 	garrafões 	retornáveis 	de 
substâncias 	resinosas 	e/ou 	poliméricas 
transparentes 	com 	capacidade 	de 	20 
(vinte) 	litros, 	fornecido 	por substituição 
pela 	contratada 	com 	validade 	para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data 
da 	entrega, 	plenamente 	preenchidos, 
devidamente 	lacrados 	com 	tampa 	de 
inviolabilidade 	intacta, 	reconhecida 	pelo 
Departamento 	Nacional 	de 	Produção 
Mineral - DNPM, contendo no rótulo a 
classificação 	da 	água 	aprovada 	pelo 
DNPM, através do Laboratório de Análises 
Minerais - LAMIN/CPRM. UND MIL FONTES 800 6,00 4.800,00 

14 
i

fabricação, 

Adoçante dietético, 	líquido, tipo artificial, 
contendo 	sacarina 	e 	ciclamato, 
acondicionado 	em 	recipiente 	contendo 
200 	ml. 	As 	seguintes 	informações 
deverão 	ser 	impressas 	pelo 	fabricante, 
diretamente sobre a embalagem em que 
o 	produto 	esta 	acondicionado: 
nome/CNPJ 	do 	fabricante, 	marca 	do 
produto, endereço, composição, data de 

prazo/data 	de 	validade. 
Conforme 	a(s) 	Norma(s) 	e/ou 
Resolução(ões) vigente(s) da Anvisa/MS. UND ASSUGRIN 10 1,80 18,00  

/ 
J 

15 
i 

Água 	mineral, 	sem 	gás, 	obtida 
diretamente de fontes naturais, envasada 
em copos com 200m1 e entregue em 
caixas 	com 	48 	unidades 	cada. 
Apresentação: A água devera apresentar-
se límpida, sem flocos em deposito ou 
corpos estranhos e com validade para 
consumo de, no mínimo, 60 dias da data 
da entrega. Acondicionamento: Em copo 
fabricado 	em 	plástico 	resistente, 	com 
tampa lacrada, com rotulo intacto, sem 
vazamentos, 	manchas, 	odores, 	furos, 
fissuras ou amassos. Rotulagem: 	Rótulo 
com carimbo de aprovação ou numero do CX 48un MIL FONTES 260 20,00 5.200,00 
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processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome 	da 	fonte, 	e 	da 	empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, 
número 	do 	lote, 	composição 	química, 
características físico — químicas, nome do 
laboratório, número e data da análise da 
água, volume, data de envasamento e 
validade. 	Conforme 	as 	Normas 	e/ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

/ 
/ 

16 

Conjunto de 6 (seis) taças transparentes 
para água, feitas de vidro resistente à 
lava 	louças. 	Dimensões 	aproximadas: 
Altura: 	195 	mm/ 	Diâmetro: 	95 	mm. 
Capacidade 	aproximada: 	350 	ml. 	O 
conjunto deverá ser acondicionado em 
caixa com proteção contra impactos. CX 6un NADIR 12 19,00 228,00 

i  
j 

17 

Jarra, 	em 	plástico 	resistente, 	alto 
impacto, 	com 	alça 	e 	tampa 	com 
capacidade 	de 	02 	litros. 	As 	seguintes 
informações 	deverão 	ser 	impressas 	e 
coladas pelo fabricante diretamente sobre 
o produto: nome ou CNPJ do fabricante, 
marca do produto e capacidade. Atender 
a(s) norma(s) da ABNT vigente(s). UND SANREMO 30 14,50 435,00 

1 
18 

Garrafa térmica inox, de bico resistente a 
impacto com capacidade de 01 litro. As 
seguintes 	informações 	deverão 	ser 
impressas 	e 	coladas 	pelo 	fabricante 
diretamente sobre o produto: nome ou 
CNPJ do fabricante, marca do produto e 
capacidade. 	Atender 	a(s) 	norma(s) 	da 
ABNT vigente(s). UND INVICTA 10 21,00 210,00 

j 
19 

Bandeja em 	aço inoxidável, 	retangular, 
lisa, com alça, dimensões 34 x 49 cm, 
com variação de +/- 2 cm. Embalagem 
com dados de identificação do produto e 
marca do fabricante. O produto deverá 
atender 	a(s) 	norma(s) 	da 	ABNT 
vigente(s). UND TRAMONTINA 7 18,00 126,00 

/ 
.1 

20 

Escorredor de copos em aço inox com 
capacidade 	para 	9 	copos. 	O 	produto 
deverá ser entregue montado e deverá 
atender 	a(s) 	norma(s) 	da 	ABNT 
vigente(s). UND TRAMONTINA 7 18,50 129,50 

i em 

21  

Água 	mineral 	com 	gás 	envasada 	em 
garrafa de 500m1 e entregue em packs de 
12 unidades cada. Apresentação: A água 
devera apresentar-se límpida, sem flocos 

deposito ou corpos estranhos e com 
validade para consumo de, no mínimo, 60 
dias da 	data 	da 	entrega. 	Rótulo com PC 12un MIL FONTES 40 12,00 480,00 
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carimbo de aprovação ou 	numero do 
processo do DNPM, contendo, no mínimo, 
nome 	da 	fonte, 	e 	da 	empresa 
envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, 
número 	do 	lote, 	composição 	química, 
características físico — químicas, nome do 
laboratório, número e data da análise da 
água, volume, data de envasamento e 
validade. 	Conforme 	as 	Normas 	e/ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

TOTAL 39.995,00 

Valor Global de R$ 39.995,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais) 
Condições de Pagamento: Conforme Edital. 
Condições de fornecimento: Conforme Edital. 

Nota 1: Os materiais serão entregues, parceladamente, na Câmara Municipal de Simões Filho no prazo máximo 
de 48 horas, após solicitação da Administração; 

Nota 2: As seguintes informações deverão ser impressas pelos fabricantes, diretamente nas embalagens em que 
os produto estiverem acondicionados ou onde couber: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, 
peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos 
competentes variando em cada caso; 

Nota 3: Na data da entrega, o prazo de validade indicado para os produtos, não deverão ter sido ultrapassados na 
sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Exceto para os 
itens 13,15 e 21, que possuem outro prazo de validade; 

Nota 4: Os produtos entregues deverão ser de primeira qualidade, sendo que, observando-se irregularidades na 
qualidade ou no desempenho do (s) produto (s) recebido (s), após a sua utilização, ou a qualquer tempo e dentro 
do prazo de validade, deverá a CONTRATANTE 'convocar a presença do representante da CONTRATADA, que 
deverá efetuar a (s) substituição (ões) necessária (s). 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 27/02/2020 11:36 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20200610464 

RAZÃO SOCIAL 

ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMEN 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

120.520.163 
	

21.303.824/0001-00 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
. Ativa', de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 27/02/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNRJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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ONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	21.303.824/0001-00 
Razão Social:L D ROCHA CARVALHO ME 
Endereço: 	RUA TIRADENTES N709 / PARQUE CONTINENTAL / SIMOES FILHO / BA / 

43700-000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:10/02/2020 a 10/03/2020 

Certificação Número: 2020021006232434898726 

Informação obtida em 27/02/2020 11:37:32 

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

Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 
	

imprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 	 1/1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

'Nome: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
CNPJ: 21.303.824/0001-00 

Emissão de 2° via de Certidão 

!iip!.1 • 	, 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas; é certificado que 
no ponstam pendências em seu nbme, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
.da Receita Federal do Brasil (RÉB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 14:22:34 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>. 
Yálidà a'tâ 30/03/2020. 
Código de controle da certidão: 13DC.CE91.EF9D.206F 
qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

'1  

Nova Consulta 	 Preparar página 
para impressgo 

Canais 
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27/02/2020 Emissão de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Fr rr 
CEICTIDAO fOSITIVA-COM EFEITO DE CERTIDA0,,NEGATIVA- 

r
p 

„'i, ,..i, L-1-L_ 	• 4-0   
ESPERANCA COMERCIWATACADISTA DEWRODUTOS Contribuinte: 	,.. 	. 	,k ' 	. A i3 

. g 	g 
ALIMENTICIOS-LTD 	`1 ^. L. . 	. 	. 	, 	_ 	 "1 

Endereço: SDQOESTIEH i 	 E5 , 4ACEP.43700-000 
R WIRADENTES 70.,„PARQUE CONtINÉ,....,NTAL—P-he-

, ....„.......,--.- 
CNI)J/CPF: 2 F:303824/0001'700— 	 InseriOneontimica: 0-01,2832 f 

Data da emissãoi27/2/2020 ',---HO'ra dá iMiss'k11:05:23 	Validade,27/05/2020 

I 
Fica ressa1vado o direito de aSecnêtana,Municip-al-FazendaerdekSimoe,s-Filho exi ir,cobraaça de 
qualZíni-dé-bit-ol:referâites a recolhimentos que não - tenham -sido .efetiiad'os)9‘quel.rtiZiii'á ser 
apUrados pela Secrefaàkf\Átinicipaii de Fazenda, observado o prazo dédiáencel ou prescricional, 
colnforme prerrogativa lègalkpreviStamo.artigo 395 parágrafo.3° da'L'el flriltíbá n° 895/2012. 1 

\......,,,..„....5,'../-  
r 

	--:--------""-- 

-,,, ,... 	• 

—,"*"."""~ 	 :ill  A,autetiticidade desta Cekidão devera ser confirmada via Internet no endereço 

. 	:((r  : 	 )) 
'htt'pa.'•//séfaz.simoesfilhOiwgoV;br 
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7\5",5\j 	t,--,. ..,4  .r.......Á _à r";, 
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L 	
IrP 

N-  1 	. 
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--------- 
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Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

t 	Lirt 

) 
\,.. 	l' CERTIFICAMOS; ciue, Nconsültadas fas,----basês ,inform-atizadas e.,,,,, integradas ao sistema de 

processamento de dados\d2,,,,,  •'è,Np.;"2-̂jdaSeic,lelariar  Mr unicipal te :'• ,Fa'Zeiida! relativamente ao 
Contribuinte acima' ii-tdicado,'exittênEfã/de ''IS'èriélêntiaCliscais-cadast‘radas em fiodie do requerente, 1. 	1 	1  ''' ' ,ie.  i,-.;$1 'L 	̀  NI 	•.!, , 	....4,.: '' .• 5 . , ,r- 	1 	i 	i 	lo as, quais estão com alexigibilidadei/suspenSár-por:J(termo4de ardo' de parcelamento adimplente; 

	

. 	_ .  
dívida ativa com depósito judicia1,:integral;rwocesssadministrativoifiscal em(prazo de/ou com 

,' t 	.,,..--... ., 	t it,....--i reclamação/recurso/ordem judicial:), +„1 ,.../-  

'. 	''-;').' 	11'  ...- , 	,, 	,, 2 	.?.,.):,,,,, 
Dispositivo legal: Artt. 206 do-CEN e art. 39 be 39,3;4a-rei MuniC

. 
 ptP 	2012 

-,'"-1,57,;-f, 

1; ti 

Chave de validação da c-drtfaão,202-00003388 

, 

:t 	Tt 	• 11 	• 
: 

201.49.38.74:81/services/certidao_impressao.php?tc=^8,cd=GHMGFEE&tpc=FEMpccert=Z 	 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

1\ome: ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.303.824/0001-00 

Certidão n°: 5375342/2020 
Expedição: 27/02/2020, às 12:03:20 

1 Validade: 24/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

d,e sua expedição. 

Certifica—se que ESPERANCA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

R 	E 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

21.303.824/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
nla Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante, a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
eatábelecidas em sentença condenatória transitada em julgado .ou em 
:acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente •aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: endteltst. jus .br  
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