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IpS CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
^ Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - LapSo - BA - CEP 44905-000
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PROCESSO ADM1NISTRATIVO N° 025/2021

• PROCESSO N°: 025/2021

MODALIDADE: PregSo Presencial n° 001/2021

DATA DE INSTAURACAO: 

6RGASOLIC1TANTE:

03/03/202 i.

1.., IT

' i
Mesa Diretora

PERJODO: Marfo a Dezembro de 2021

REGIME LEGAL: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93.
+ ■

Aquisi?3o de combustlveis para manuten93o dos velculos a servi?© daOBJETO:
Camara Municipal de Lap3o 

RECURSO ORCAMENTARIO: Unidade Or9ament3ria: 01.01.01 Camara Municipal 
Atividade: 2002 - GestSo dos Serv^os do Legislative Municipal 
Elemento da despesa: 33.90.30.02 - Combustfveis

i

arcio Greik Belarmino de Castro
Presidente da CPL

Juss6lio Barreto Matos
2° Membro da Comiss3o de Licita93o

Edeilton Marqde
1° Membro da (^bmiss3o de Licita9§o
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Cliente: Camara Municipal de Lapao

Enderegb: Lapao -j BA, 44905-000, Brasil
<r

Cidade: Lapao Estado: BA

Conforme solieitadb, fazemos uso do presente para encaminhar o orpamento do 
produto soiicitado. *

i

PRODUTO TotalPREgO POR 
LITRO

Quantidade

Gasolina comum j 649 9.000 55.710,00
Etanol 5,05 100 505,00
Oleo lubrificante 32,00 20 640,00
filtro 20,00 5 100,00

a

• i
i

Atenciosamente,

-

LIDER DERIVADOS DE pETROLEO LIDA

Tq 4.68° L°A
R0D -TM«W'^b ^ J
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Lapao- BA

03 de mar£0 de 2021

Att.: Camara Municipal de Lapao

Ref.: Solicitapao cotapao combustfvel - Gasolina comum

Segue prepo dos produtos, conforme solicitado pela Camara Municipal de Lapao, Estado da 
Bahia.

Item 01 - Gasolina Comum - Valor litro R$ 6,10 (Seis Reals e Dez centavos)

Item 02 - alcool anidro - Valor litro R$ 5,05(Cinco reals e cinco centavos)

Item 03 - 6leo lubrificante para motor - Valor litro R$ 32,00 (Trinta e dois Reals)

Item 04 - Filtro de oleo para motor - Valor unidade R$ 20,00 (Vinte Reals)

Esta cotapao tern validade de 60 dias.

Atenciosamente,

^23.548,986/000UEGA POSTO UOER LTOA-EPP
Avenida OSrto vUaia.200 'r» 44.905-000-UpSO-BA I

V-
Megga Posto Ltder LTDA

Responsavel: Igor San

Email: grupojsdney@hotmail.com

AVENtDA DARIO V1LELA, 200, CENTRO, TEL: 3657 1587, e-mail: postomeijalider@ginail.com LAPAO/BA
CNPJ; 23.548.986/0001-34

mailto:grupojsdney@hotmail.com
mailto:postomeijalider@ginail.com
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Lapao- BA
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03 de mar'90 de 2021

Att.: Camara Municipal de Lapao

Ref.: Solicita^ao cota^ao combustivel - Gasolina comum

Segue pre^o dos produtos, conforme solicitado pela Camara Municipal de Lapao, Estado da 
Bahia.

V

t;

Item 01 - Gasolina Comum - Valor litre R$ 6,05 (Seis Reals e Cinco centavos)
i

Item 02 - alcool anicjrp - Valor litro R$ 4,99 (Quatro Reals e Nove.rita e 'Move centavos)

Item 03 - Oleo lubrificante para motor - Valor litro R$ 30,00 (Trinta.Reals)

Item 04 - Filtro de oleo para motor- Valor un'idade R$ 18,00 (Dezoito Reals)

Esta cota^ao tern validade de 60 dias.
i • .. . - '

Atenciosamente, . |
I

CenW°
■ J

1-
Posto Ouro Bom Corrrercio de Combustiveis e Services LTDA

Responsavel: Ina Ires Targino de Lima

Email: ourobom01@hotmail.com
1

r
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:

AVENIDA 9 DE MAIO, 149, CENTRO, TEL:3657-157, E-EMAIL; OUROBOM@HOTIVIAlL.COM 
LAPAO/BA CNPJ.04.666.264/0001-30

1

mailto:ourobom01@hotmail.com
mailto:OUROBOM@HOTIVIAlL.COM
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IP3 CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P9a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

Lap3o-B A, 03 de mar9o de 2021.

Oficio n° 015/2021

Ilmo. Dr. i
Andre Henrique Leal de Oliveira
MD Assessor Juridico da Camara Municipal de Lap&o-BA 
NESTA

Prezado Senhor,

Venho atraves deste encaminhar o presente processo, objetivando que seja analisado e emitido Parecer juridico 
sobre a possibilidade de se fazer Licita^ao, na modalidade Carta Convite, nos termos da Lei Lei 8.666/93, esta 
subsidiariamente, para a aquisi^So de combustivel destinados a manuten9ao das atividades da Camara Municipal, pelo 
periodo de aproximadamente 09(nove) meses, cujo custo global foi estimado em R$ 56.244,94

Ademais, anexados minuta do edital e contrato a ser celebrado para analise desta assessoria temos do art. 38, § 
unico da Lei 8.666/93.

Confiante no atendimento do presente, aguardo seu pronunciamento.’

Atenciosamente,

------
Marcio <^r6ik Belarmino de Casto 

Presidente da CPL
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ESTADO DA BAHIA

ra cAmara municipal delapao
P9a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84iAP.So -Bft

M1IMUTA Db bDli AL Ut LICI i ACAU

PROCESSO ADMLNISTRATIVO - CARTA-CONVITE N°. 001/2021

A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE LAPAO, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico 
intemo, sediado na Prafa Braulio Cardoso, 58, Centro, Lapao, Bahia, inscrita no Cadastre Nacional de 
Pessoas Juridicas sob o n°. 16.250.755/0001-84, comunica aos interessados e a popula9ao em geral que 
realizara Ucitagao publica na modalidade Carta-Convite, tipo menor prego por item, atraves da Comissao 
Permanente de Licita9ao designada pela Portaria n° 006/2021, no dia 17 de mar9o de 2021, as 10:00 horas, 
horario local, na Camara Municipal de Lapao, tendo como objeto a aquisi9ao parcelada de combustlveis e 
oleo lubrificante, para suprir as necessidades da Camara Municipal de Lapao, durante o ano de 2021, 
conforme Termo de Referencia abaixo, e demais conduces do presente Edita], disponivel aos interessados 
no endere90 acima, onde poderao ser obtidas melhores informa95es, ou atraves do telefone/fax (74)3657- 
1224, de 2a a 6a-feira, das 08:00 as 12:00, a partir da publica9ao deste, nos termos da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, conforme abaixo:

1) TERMO DE REFERENCIA

Constitui o Termo de Referencia do presente Edital a presente licita9So tem como objeto a contrata9ao de 
empresa especializada para o fornecimento de combustlveis e oleo lubrificante, para suprir as necessidades da 
Camara Municipal de Lapao, conforme Termo de Referencia abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICACAO QUANTIDADEUNIDADEITEM
LitroGasolina comum, a ser entregue na Sede e/ou Distrito do 

Municipio
9.00001

Alcool anidro, a ser entregue na sede e/ou Distrito do 
Municipio Litro 10002

Oleo Lubrificante para motor Litro 2003
Unidade 05Filtro de oleo para motor04

2) CONDIQOES PARA PARTICIPAgAO NO PRESENTE PROCESSO

2.1 - Poderao participar da presente licita9ao as empresas legalmente constituidas, que assim se 
manifestarem, e que atenderem todas as conduces do presente Edital;

2.2 - Nao poderao participar da presente licita9ao empresas em regime de consorcio, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiarias entre si ou que estejam respondendo a processo de falencia, concurso de 
credores, dissolu9oes, liquida95es, ou que tenham sido declaradas inidoneas por qualquer orgao da 
Administra9ao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou municipal, ou do Distrito Federal, ou 
que nao atenderem a todas as conduces do presente Edital;

3) DOCUMENTOS DE HABILITAgAO

3.1 - Os documentos que nao possuirem prazo de validade serao considerados vencidos a partir do 31° 
(trigesimo primeiro) dia apos a data de emissSo;

3.2 - A documenta9ao de Habilita9ao sera composta dos seguintes documentos:
1
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na Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
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a) Habilitapao Juridica - A Habilitapao Juridica sera composta dos seguintes documentos:

1) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente atualizado e registrado na Junta Comercial , em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por apoes, acompanhamento de eleipao de seus administradores;

2) Decreto de autorizapao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pais, e ato e registro ou autorizapao de funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a 
atividade assim o exigir;

3) Copia da Cedula de Identidade e CPF do titular e/ou socios-proprietarios, ou da Diretoria em 
Exercicio.

b) Regularidade Fiscal - A documentapao referente a Regularidade Fiscal sera composta dos seguintes 
documentos:

1) Prova de inscripao no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) em vigor;

2) Certidao Negativa de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal, em conjunto com a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

3) Certidao Negativa de Debitos junto a Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou Sede do 
licitante;

4) Certidao Negativa de Debitos junto a Receita Municipal do domicilio ou Sede do licitante;

5) Certidao Negativa de Debitos junto a Justipa do Trabalho e,

6) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servipo (FGTS).

c) Comprovacao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituicao Federal
(protepao do trabalho do menor), mediante a apresentapao de Declarapao nos moldes do Anexo II do 
presente Edital.

4) PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO NA SESSAO

No dia, horario e local defmido no preambulo deste Edital, os licitantes, atraves de seus prepostos, quando 
for o caso, deverao comparecer e proceder da seguinte forma:

a) Se identificar; ;

b) Apresentar documento habil para representapao do licitante se for o caso, observando o seguinte:

1) Ocorrendo casos em que o representante figura como socio da empresa, o nome do representante 
devera constar no Contrato Social da empresa, com poderes para representapao da mesma, e o 
Contrato Social devera ser apresentado neste ato, independentemente da copia que devera estar 
anexa aos demais documentos de Habilitapao;

a

2) Ocorrendo casos em que o representante da empresa figura como socio da mesma, porem, sem 
poderes para representapao da empresa, devera apresentar Procurapao Publica com poderes para

2
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representaijao, ou Frocura^ao Farticular, especitica para esta licitat^ao, assinada pelo socio da
empresa que detenha poderes de representa9aos com firma reconhecida em cartorio;

3) Ocorrendo casos em que o representante nao figura como socio da empresa, devera apresentar 
Procurafao Publica com poderes para tal representa9ao, ou Procura9ao Particular, com firma 
reconhecida em cartorio, especifica para esta licita9ao, assinada pelo socio da empresa que detenha 
poderes de representa9ao;

4) Copia do Contrato Social da empresa devera estar acompanhando a Procura9ao, se for o caso, 
comprovando que o outorgante tern poderes para outorga de representa9ao, independentemente da 
copia do Contrato Social que devera estar tambem junto com a documenta9ao de Habilita9ao;

c) Entregar os envelopes 1 de 2 contendo, respectivamente, a Documenta9ao de Habilita9ao e as 
Propostas de Pre90s, sendo que a documenta9ao da habilita9ao deve estar devidamente autenticada 
(exceto as certidoes emitidas via internet que nao necessitem de autentica9ao), nao podendo ser 
autenticado no ato de abertura dos envelopes ou em momento posterior.

5) APRESENTAQAO DAS PROPOSTAS DE PRE£OS
3

Os elementos do envelope 02 deverao estar em papel timbrado da empresa licitante, sem emendas, rasuras, 
datadas e assinadas na forma de original, devendo constar a indica9ao do Orgao que realiza o certame, o 
numero desta licita9ao, o valor da Proposta, com a indica9ao em algarismos e por extenso, e a validade da 
proposta, que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

6) CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREQOS

O julgamento das propostas sera feito com as conduces do presente Edital, em carater eliminatorio, 
observando-se as disposi9des dos Artigos 44, paragrafo 3°, e 48, Inciso II, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, promulgando-se vencedor a empresa que apresentar a menor proposta, Global.

7) PRAZO DE VALIDADE DO FUTURO CONTRATO

O futuro contrato, derivado do presente procedimento licitatorio, tera validade ate o dia 31 de dezembro de 
2021, ou ate sua completa execu9ao, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro.

8) CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas, ou de uma so vez, conforme a disponibilidade de recursos da 
Camara Municipal.

9) DOTAgAo orcamentAria

As despesas decorrentes do presente licita9ao correrao por conta das seguintes Dota9oes Or9amentarias:

a) Classifica9ao Institucional: 110 - Camara Municipal
Projeto/Atividade: 2002 - Gestao das atividades da Camara Municipal de Lapao 
Elemento de Despesa:,3390.30.00 - Material de Consume 
Fonte de Recursos: 0100 - Recursos ordinaries.

3
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10) PROCEDIMENTOS FINAIS NO ENCERRAMENTO DA SESSAO

10.1 - Se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, a Comissao de 
Licitafao examinara a oferta subsequentes e a qualifica9ao do licitantes, na ordem de classificafao, e 
assim sucessivamente, ate a apurafao de uma Proposta que atenda a este Edital, sendo o respective 
licitante declarado vencedor;

10.2 - Verificado o atehdimento de todas as exigencias fixadas neste Edital, o licitante sera declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitafao;

10.3 - O Sr. Presidente da Comissao de Licitafao interrogara os licitantes presentes quanto a intenpao de 
interposi9ao de recursos, com registro da sintese de suas razoes na Ata da Sessao de Recebimento e 
Abertura das Proposta Escritas.

11) IMPUGNAQAO DO PRESENTE EDITAL

11.1 - Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este Edital de Licita9ao por irregularidade na 
aplica9ao da Lei Federal n0. 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo protocolar o pedido, em original, 
ate 04 (quatro) dias uteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, nao sendo aceito 
documentos enviados via fac-simile ou correio eletronico;

11.3 - Acolhida a peti9ao contra os termos deste Edital, sera designada nova data para realiza9ao do certame, 
apos a corre9ao da falha apontada.

12) APRESENTACAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

No decorrer da sessao publica para recebimento e abertura das propostas de pre90S e documenta9ao de 
habilita9ao dos licitantes, qualquer cidadao e parte legitima para impugnar procedimentos da Comissao de 
Licita9ao, se em desacordo com a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo se manifestar 
verbal e oportunamente, quando concedida oportunidade pelo Sr. Presidente da Comissao para esta 
manifesta9ao, conforme previsto no subitem 10.3 acima, informando a sintese de suas razoes para registro 
em Ata da Sessao publica.

13) SANgOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO

Em caso de inadimplemento por parte do future contratado, a Camara podera aplicar as seguintes sa^oes, 
graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuizo das san9oes civis e penais, se for o caso, garantida 
a previa defesa em processo administrative:

j
a) Para infracoes de pequena relevancia: Advertencia;

b) Para infracoes de media relevancia: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do future 
contrato;

c) Para inffac5es de grande relevancia: aplica9ao, cumulativa, das seguintes san9oes:

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do future contrato;

2) Cancelamento do future Contrato;
4
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3) Suspensao temporaria para participar de licitafao e impedimento de contratar com a Administra9ao 
Publica no prazo de ate 05 (cinco) anos, e

4) Emissao de Declara9ao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica, nos 
termos do Artigo 87, Inciso III, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o 
Artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520, de 17dejulho de2002;

13.1 - Constituem motives para rescisao do Contrato derivado da presente licita9ao:

a) o nao cumprimento, cumprimento irregular ou lentidao no cumprimento de clausulas contratuais;

b) a paralisa9ao do servi90 contratado, sem justa causa e previa comunica9ao a Administra9ao;

c) a subcontrata9ao, total ou parcial, do servi9o contratado, associa9ao a outrem, cessao ou transferencia, 
total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorpora9ao, sem previa autoriza9ao da Administra9ao;

d) o desatendimento de determina9oes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execu9ao, assim como de seus superiores;

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua execu9ao;

f) a decreta9ao de falencia, ou a instaura9ao de insolvencia civil;

g) a dissolu9ao da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a altera9ao social ou a modifica9ao da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execu9ao do contrato;

i) razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratado, e exaradas no processo 
administrative a que se refere o contrato;

j) a supressao de serv^os, por parte da Administra9ao, acarretando modifica9ao do valor inicial do
contrato, alem do limite permitido no § 1° da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;>

l) a suspensao da execu9ao dos servi9os por ordem da Administra9ao, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, exceto em caso de calamidade publica, grave perturba9ao da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas paralisa9oes que totalizem o mesmo prazo;

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra9ao decorrentes de 
servi90s ja realizados, exceto em caso de calamidade publica, grave perturba9ao da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao Contratado optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga9oes ate que seja 
normalizada a situa9ao, e

n) a ocorrencia de caso fortuito ou de for9a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu9ao do 
contrato.

14) OUTRAS1NFORMAQOES

14.1 - Ocorrendo decreta9ao de feriado, ou qualquer outro motive de for9a maior que impe9a a realiza9ao da 
Sessao de Recebimento e Abertura das Propostas de Pre90s na data prevista no preambulo deste Edital,

5
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sua abertura ocorrera no proximo dia iitil imediatamente seguinte, no mesmo horario e local,
independentemente de nova comunicapao;

14.2 - Informapoes adicionais acerca do presente Edital poderao ser fomecidas, desde que solicitadas por 
escrito em ate 02 (dois) dias uteis antes da data prevista para o recebimento e abertura das Propostas, e 
serao respondidas tambem por escrito, oportunidade em que serao encaminhadas copias das solicitapoes 
e suas respectivas respostas aos demais licitantes, como forma de dotar todos os envolvidos no Processo 
dos mesmos conhecimentos e informapoes;

14.3 - Quando o proponente vencedor nao apresentar situapao regular, no ato da assinatura do Contrato, sera 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificapao, para celebrar o Contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuizo da aplicapao das sanpoes cabiveis;

14.4 - O Contratado devera manter situate regular, nas mesmas condipoes de apresentapao da Proposta e 
assinatura do Contrato, durante toda a execupao do mesmo, inclusive as Certidoes comprovando a 
regularidade fiscal deverao ser apresentadas por ocasiao de apresentapao das faturas;

14.5 - Qualquer mudanpa no quadro social da empresa contratada, durante a vigencia do Contrato, devera ser 
comunicada a Camara Municipal, para fins de observancia da continuidade do respeito ao regramento 
legal pertinente aos contratos celebrados pela Administrapao Publica;

14.6 - Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta, nao celebrar o Contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentapao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execupao 
do seu objeto, nao mantiver a Proposta, falhar ou ffaudar na execupao do Contrato, comportar-se de 
modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, os Estados, 
Distrito Federal e municipios, e sera descredenciado no S1CAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punipao ou ate que seja promovida sua reabilitapao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das demais cominapoes legais;

14.7 - O future Contrato, derivado do presente certame, tera validade ate 31 de dezembro de 2021, ou ate a 
total conclusao do objeto contratado, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, com 
possibilidade de prorrogapao, desde que haja interesse entre as partes, conforme previsto no Artigo 57 da 
Lei Federal n°. 8.666, de 21 dejunho de 1993;

14.8 - Os prepos serao fixos e irreajustaveis, validos para todo o periodo de validade do Contrato;

14.9 - O future contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condipoes contratuais, os acrescimos e 
supressoes que se fizerem nos servipos derivados desta licitapao em ate 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme Artigo 65, Paragrafo Primeiro, da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 dejunho de 1993;

14.10 - O Presidente da Camara Municipal podera revogar esta licitapao por razoes de interesse publico, 
derivadas de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisao, devendo 
anula-la, de oficio, ou por provocapao de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e fundamentado;

14.11 - O cancelamento deste procedimento licitatorio induz ao cancelamento do Contrato dele decorrente;

14.12 - A minuta do Contrato, Anexo I do presente Edital, regulamenta as condipoes de pagamento, 
reajustamento, responsabilidade, multas e encerramento fisico e financeiro do Contrato, e podera soffer 
ajustes ou adequapoes necessarias;

6
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14.13- Hca eleito o Foro da Comarca de Lapao(bA), para dirimir questoes decorrentes do presente bdital, e,
consequentemente, decorrente do presente certame, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja;

14.14 - Anexos ao presente Edital:

a) Anexo I - Minuta de Contrato;
b) Anexo II - Minuta de Declara9ao de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da 
Constitui^ao Federal;
c) Anexo III - Modelo de Proposta de Pre90S.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei publicar o presente Edital.

Lapao, Bahia, XX de XXXXXXXXX de XXXX.

Marcio Greik Belarmino de Castro 
Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao
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TtlKMO Ub KthbKbMUA

ESPECIFICACAOITEM UNIDADE QUANTIDADE
01 Gasolina comum, a ser entregue na Sede e/ou Distrito do 

Municipio
Litro 9.000

Alcool anidro, a ser entregue na sede e/ou Distrito do 
Municipio 02 Litro 100

Oleo Lubrificante para motor03 Litro 20
Filtro de oleo para motor04 Unidade 05

8
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Minuta de contra to

CONTRATO N° XX/XXXX 
Carta Convlte N°001/2021

CONTRATO DE PRESTAgAO DE 
SERVIQOS QUE FAZEM A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
CLAUSULAS E CONDigOES ABAIXO:

CONFORMEE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ente de direito 
publico interne, inscrito no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado, neste ato, pelo Sr. Presidente da 
Camara Municipal, Vereador XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA, representada neste ato por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
portador do RG n° XXXXXXXXXXXXXXX e CPF n° XXXXXXXXXXXXXX, residente e 
domiciliado na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX assinam o presente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL em conformidade com o que 
consta na Carta Convite n° XXXXXXXX, que se regera pelas normas da Lei Federal n° 
8.666/93 e pelas clausulas e conduces seguintes:

residenten° domiciliado ae
de urn lado, e de outro, a empresa 

doravante denominada

CLAUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAQAO LEGAL:

O presente fornecimento de combustivel e feito pela Modalidade de Carta 
Convite, com base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de 
combustivel (gasolina comum, Alcool, oleo lubrificante e filtro de oleo) para abastecimento 
de veiculo da Camara Municipal a serem entregues de acordo com a necessidade, 
conforme segue:

i

nUN1DADE QUANTLDADEESPECIF1C AC AO . i i-ITEM i

Gasolina comum, a ser entregue na Sede do Munidpio Litro 9.00001
Alcool anidro, a ser entregue na sede do Munidpio 100Litro02
Oleo Lubrificante para motor Litro 2003

Unidade 05Filtro de oleo para motor04

O objeto da presente licitapao sera o fornecimento na bomba 
do posto em questao, a partir do recebimento da autorizapao de fornecimento, de acordo 
com a necessidade e disponibilidade da CONTRATANTE.

Toda e qualquer alterapao nos fornecimentos ora contratados, 
somente podera ser efetivada mediante previa e expressa autorizapao da

i s
I.

9
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GUN IKAI an it, atraves deTtermo aditivo, nos termos do artigo bt>, paragrato 1U, da Lei
Federal n°. 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUQAO: 13

illOs fornecimentos, para atender a XXXXXXXXXXXXXXXX, 
visando as necessidades da mesma, serao realizados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por prego global, em datas a serem informadas para a realizagao dos 
referidos servigos.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

O prazo do presente contrato e a sua total conclusao, 
observando o prazo de XXXXXXXXXXXXXXXXX, ou o que se findar primeiro,
podendo ser prorrogado, mantidas as demais clausulas, desde que ocorra a completa 
execugao dos servigos, ou caso ocorra urn dos motives enumerados no paragrafo 1° e 
seus incisos e paragrafo 2° do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente 
justificado.

ii

il
CLAUSULA QUINTA - DO PREQO:

O valor total do presente contrato assim discriminados, no valor 
global de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), cujo pagamento sera
mensal, conforme a demanda consumida, correndo por conta da dotagao orgamentaria especifica abaixo 
descriminada, que sera suplementada se necessario.

2002 - Gestao das atividades da Camara Municipal de Lapao 
3390.30 - material de consume

,Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas 
condigdes contratuais, os acrescimos ou supressdes que fizerem nos servigos, ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do artigo 65, II, Alinea “d” da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

:'3
1

*

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao, com ou sem aumento do 
valor do contrato, devera ser justificada por escrito pela XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
e previamente autorizada pelo Sr. Presidente da Camara, devendo ser formalizada por 
meio de aditamento, que podera ser unico, e que sera lavrado antes de expirar-se o prazo 
do contrato, ficando mantidas as demais condigoes contratuais.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do fornecimento de combustfvel sera efetuado, 
atraves de Nota Fiscal, ate o 27° (vigesimo setimo) dia de cada mes, salvo por atraso de 
liberagao de recursos financeiros, desde que a CONTRATADA:

a) Entregue a CONTRATANTE, ate o vigesimo dia, o 
documento fiscal equivalente, contendo as faturas com o valor das publicagoes realizadas 
no mes.

ji

Si
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b) 7\s raturas deverao ser apresentadas ao Setoroe
Contabilidade juntamente com a comprovapao das publicapdes efetivadas no mes, bem 
como a certidao de regularidade fiscal, para pagamento conforme nota de empenho.

c) Fica desde ja estipulado que a CONTRATADA devera 
manter-se em dia com as contribuigoes fiscais, devendo apresentar mensalmente no ato 
do recebimento, as respectivas certiddes, sendo o pagamento pelo servigo contratado 
somente realizado com a comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento e condicionado ao atestado no referido 
documento fiscal, por servidor designado para este fim, bem como a comprovagao de 
regularidade fiscal sem debito da CONTRATADA.

Nao sera devida pela CONTFIATANTE aParagrafo Segundo
CONTRATADA atualizagao monetaria na hipotese de atraso, prevista nesta Clausula, 
dentro do que estabelece a legislagao em vigor.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAgAO, EMPENHO E CONDIQOES DE

\u

PAGAMENTO:

A CONTRATANTE empenhou, em favor da 
CONTRATADA, a conta da dotagao orgamentaria 2002 - Gestao das atividades da 
Camara Municipal de Lapao / 3390.30 - material de consume, para pagamento pela 
prestagao dos servigos, ora contratados, a quantia de R$ XXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),valor do custo total estimado do contrato.

Paragrafo Unico - A liquidagao da despesa respectiva far-se-a ate o 10° 
(decimo) dia util, apos a realizagao do servigo ora contratado e desde que a respectiva 
Nota Fiscal seja entregue a Camara Municipal de Lapao com pelo menos 05 (cinco) dias 
uteis de antecedencia e tenha sido devidamente atestado a execugao dos servigos pelo 
orgao competente.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:
Os pregos ora contratados sao fixes e irreajustaveis, salvo 

as hipoteses do art. 65, II, alinea "d", de acordo com a Legislagao Federal em vigor, e em 
caso de prorrogagao do presente contrato, os pregos serao reajustados de acordo com os 
indices fornecidos pelo IGPM ou qualquer indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAgAO:
I1A fiscalizagao e o acompanhamento dos servigos, ora 

contratados, serao exercidos pela Camara Municipal de Lapao, atraves de representante 
por ele indicado, devidamente credenciado.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizagao da CONTRATANTE e reservado o 
direito de recusar os servigos, objeto deste Contrato, no todo ou em parte, quando estes 
nao estiverem sendo prestados dentro das normas contratuais, assim como exigir a sua 
adequagao quando nao corresponderem aos termos pactuados, nos moldes do artigo 76 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

II

I
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Paragrato segundo - Na execu^ao do tornecimento ae combustivel, serao
obedecidas integral e rigorosamente pela CONTRATADA, todas as instrugoes da 
Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES SOCIAIS:

A CONTRATADA e responsavel per todos os onus e 
obrigagoes concernentes as legislagoes comercial, fiscal, social, tributaria, previdenciaria, 
securitaria e trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicaveis aos seus empregados que 
venham participar da execugao dos servigos, ora contratados, respeitadas as demais leis 
que nelas interfiram, especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

:

Paragrafo Unico - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente 
sera efetuado mediante comprovagao a CONTRATANTE de quitagao com as obrigagoes 
decorrentes da presente clausula, vencidas ate o mes anterior ao do paqamento, inclusive 
ISSelPTU.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato podera ser rescindido amigavelmente, 
por acordo entre as partes, desde que haja conveniencia para a Administragao, ou 
administrativamente, se ocorrer urn dos motives enumerados no artigo 78 e seus incisos e 
paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93, observadas as disposigoes do artigo 80 do referido 
diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MULTA E PENALIDADES:
Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 

obrigagoes assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, 
ao presente Contrato, ficara sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juizo da 
administragao da Camara Municipal de Lapao, em conformidade com o estabelecimento 
nos Artigos 77, 78, 86 e 87, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes:

a) Advertencia.

b) Multa diaria correspondente a 0,1% (hum decimo por 
cento) do valor total do contrato por dia de atraso que se verificar na data prevista para o 
inicio e o fim do tornecimento de combustivel. A CONTRATANTE podera, ainda, aplicar a 
CONTRATADA, multa administrative, graduavel conforme a gravidade da infragao, nao 
podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 20% (vinte por cento) do valor deste 
Contrato, sem prejuizo das penalidades e de multa moratoria prevista na presente 
Clausula Contratual.

IB

c) A suspensao temporaria do direito de participar das 
licitagoes na Camara Municipal de Lapao, nao superior a 02 (dois) anos e impedimento de 
contratar com a Administragao, a ser estabelecido de acordo com a gravidade da falta 
cometida, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.

d) Declaragao de inidoneidade, quando a empresa 
adjudicataria nao cumprir as obrigagoes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 
culposa.

12
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oe: e)0
constitui motive para a rescisao do Contrato, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.

Paragrafo Unico - Persistindo a aplicagao da multa acima mencionada por 
periodo igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-a rescindido este, de pleno 
direito, independentemente de perdas e danos que foram apurados, ficando ainda a 
CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alteragdes.

i 1ustitic:
1

«

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer prtvilegio, 
elegem o foro da Comarca de XXXXXXX-XX, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
presente contrato.

UE, por estarem justas e contratadas, assinam 0 presente 
em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas para que 
produza os devidos e legais efeitos.

irj
1if!

Lapao-BA, xx de margo de 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da Camara Municipal de XXXXX 

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

Testemunhas:
ftTestemunha 1:

RG: 0,90? ^ S
CPF: jV?. ’*£^£99-**-? IF

Testemunha 2:. 
RG:__________
CPF:.

1 5 J
ii

1!
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Anexo II

(Papel Timbrado - opcional)

iil-iDECLARAQAO a
'a

....(Razao Social), inscrita no CNPJ sob o n° 
por intermedio de seu representante legal o(a)

18'(MATRIZ)
Sr(a).......
portador(a) da Carteira de Identidade - RG n° e do CPF

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso 
V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da 
Constituigao Federal, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o 
compromisso de declarer a superveniencia de qualquer fato impeditivo a sua 
habilitagao.

n°

•UilRessalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ) ft
ji •i

Em, de 20....de

(assinatura do representante legal)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

i?
•!i.HI »Ji

w

il•(
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a Camara Municipal de Lapao 
Comissao Permanente de Licitagao 
Referente: Convite n° 001/2021
OBJETO: Fornecimento de combustivei e 6/eo iubrificante

?■•!
a

i

h

Proposta de Pregos

Com o presente vemos apresentar Proposta de Pregos, a Licitagao instaurada por 
esta Camara Municipal, na modalidade Convite n° 001/2021, do tipo "menor 
Prego", objetivando a aquisigao de combustivei na forma estabelecida no edital 
pelo qua! expressamos a nossa plena concordancia em relagao aos criterios e 
serem obedecidos em relagao ao abastecimento dos veiculos da Camara 
Municipal, para o que formalizamos a seguinte proposta de pregos: ■rj

ii

especfficacAo QUANTIDADE Valor
Unitario

Valor
total

ITEM UNI DADE

iGasolina comum, a ser entregue na Sede 
do Municlpio

Litre 9.00001

Alcool anidro, a ser entregue na sede do 
Municlpio Litro ! 0002

Oleo Lubrificante para motor 2003 Litro
Filtro de oleo para motor Unidade 0504

Total da proposta: R$ (...)

o prazo de validade da presente proposta e de ) dias, apos a homologagao.
4!

■ 4
Atenciosamente W1

de 2021.Lapao de

(nome da empresa e assinatura do representante legal)

i

11
14a
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PARECER JURIDICO

ASSUNTO: ANALISE DE MINUTA DE EDITAL LICITATORIO 
CARTA CONVITE N°. 001/2021

1
a

Trata-se de solicita^ao expedida pelo Exma. Sra. Presidente da Comissao Permanente de 
Licitagao, acerca da regulandade da minuta do Edital de Carta Convite, objetivando aquisigao de combiistiveis para a 
Camara Municipal de Lapao-BA.

1.

Os presences Autos foram encaminhados a esta Assessoria Juridica para analise e emissao de 
parecer, conforme determinado pelo Paragrafo Unico do art. 38 da Lei n° 8.666/93.

De acordo com a Lei n° 8.666/93, a modalidade licitatoria de Carta Convite e utilizada para 
realizagao de contratos de menor valor, assim, determinando em seu art. 23 que para realizagao de obras e servigos 
de engenharia o valor maximo permitido e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e para demais compras e 
servigos e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Houve, contudo, alteragao pelo Decreto n° 9.412/2018 dos referidos 
valores, passando o valor maximo de obras e servigos de engenharia para R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) 
e de demais servigos para R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Importante salientar que a comissao de licitagao encaminhou o convite para todos os 
fornecedores de combiistiveis da sede do Municipio de Lapao. alem de ter publicado o edital no diario
proprio e a Integra no site da transparencia. o que garantiu a ampla publicidade e competitividade do

2.

3.

4.

certame.
Feita analise da minuta do edital submetida a este Procurador Juridico, verificamos que 

foram atendidos todos os requisites especificados no art. 40 da Lei n° 8.666/93, quais sejam:
5.

- O preambulo do edital contem o nome da repartigao interessada e de seu setor;
- O preambulo do edital indica a modalidade e o tipo da licitagao, bem como o regime de 
execugao;
- O preambulo do edital menciona que a licitagao sera regida pela legislagao pertinente;
- O preambulo do edital indica o local, dia e hora para o recebimento dos envelopes de 
documentagao e proposta.
- A indicagao do objeto da licitagao, em descrigao sucinta e clara;
- A indicagao do prazo e as condigdes para a assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;
- A indicagao do prazo para execugao do contrato ou entrega objeto;
~ A indicagao as sangoes para o caso de inadimplemento;
- A indicagao das condigdes para participagao da licitagao;
~ A indicagao da forma de apresentagao das propostas;
- A indicagao do criterio para julgamento, com disposigoes claras e parametros objetivos;
- As indicagdes dos locais, horarios para fomecimento de informagdes sobre a licitagao aos 
interessados;
> A indicagao dos criterios de aceitabilidade dos pregos unitario e global;
- As condigdes de pagamento;
- A minuta de contrato em anexo.

Importante salientar quanto as esp.ecificagdes dos servigos pretendidos na contratagao, 
inclusive quanto as caracterlsticas, especificagdes e quantitativos, que sao de inteira responsabilidade da autoridade 
solicitante, nao cabendo manifestagao dessa Assessoria Juridica.

6.

0
1
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Quanto aos anexos, constatamos que foram respeitadas todas as determina^oes legais, 
conforme estabelecido pela Lei n° 8.666/93, inclusive a minuta do contrato, que esta consonante com o art. 55 da 
mesma lei.

7.

Insta constar no presente parecer que o original do edital precisara ser datado, rubricado em 
todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, devendo-se providenciar copias para fomecimento aos 
interessados e resumo para a divulga^ao.

8.

Ademais, no que tange a publica^io, deverao ser observados os prazos estipulados na Lei de9.
Licita9oes (8.666/93), em seu art. 21.

DOS PARECERES
Por outro lado, por ser importante a compreensao da natureza deste ato, segue uma rapida 

digressao acerca da essencia juridica do parecer.
Segundo Mauro Gomes de Matos, “Os pareceres sao pegas opinativas, despidas de efeito 

vinculante, exteriorizando uma opiniao juridica que nao possui uma prescrigao normadva acerca de determinado 
tema”.

10.

11.

No mesmo senddo, eis as palavras de Hely Lopes Meireles na 26a edigao de seu livro Direito12.
Administradvo Brasileiro, in verbis-.

Pareceres administradvos sao manifestagoes de orgaos tecnicos sobre assuntos 
submeddos a sua consideragao. O parecer tem carater meramente opinadvo, nao 
vinculando a Administragao ou os pardculares a sua modvagao ou conclusoes, salvo se 
aprovado por ato subsequente. Ja entao, o que subsiste como ato administradvo, nao e 
o parecer, mas sim o ato de sua aprovagao, que podera revestir a modalidade 
normadva, ordinaria, negocial, ou punidva.

O Supremo Tribunal Federal ja teve a oportunidade de se manifestar acerca da materia, in13.
verbh~.

"EMENTA: CONSTITUTIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE 
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. 
C.F., art. 70, parag. unico, art. 71, II, art. 133. Lei n° 8.906, de 1994, art. 2°, § 3°, art. 7°, 
art. 32, art. 34, IX.
I. — Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 
contratagao direta, sem licitagao, mediante interpretagao da lei das licitagoes. Pretensao 
do Tribunal de Contas da Uniao em responsabilizar o advogado solidariamente com o 
administrador que decidiu pela contratagao direta: impossibilidade, dado que o parecer 
nao e ato administradvo, sendo, quando muito, ato de administragao consuldva, que 
visa a informar, elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos 
atos de administragao ariva. Celso Antonio Bandeira de Mello, ‘Curso de Direito 
Administradvo’, Malheiros Ed., 13a ed., p. 377.
II. — O advogado somente sera civilmente responsavel pelos danos causados a seus 
clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusavel, ou de ato ou omissao 
pradcado com culpa, em senddo largo: Cod. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32.
III. — Mandado de Seguranga deferido." ("DJ" 31.10.2003).

Do exposto, constata-se que os pareceres juridicos sao atos administradvos meramente 
enunciadvos, constituindo uma opiniao que nao cria nem exdngue direitos, sendo um “expediente” pradcado pela 
assessoria juridica de enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua odea, dentro de uma certa coerencia.

Por outro lado, nao se quer dizer que ao parecerista e dado agir de forma negligente. O que 
se afirma, ao contrario, e que a pessoa responsavel pela veiculagao de tal ato emitira um juizo acerca da materia sob 
apreciagao, cujos fundamentos arrolados como base de sua opiniao terao por base as mais variadas fontes (Lei, 
doutrina, jurisprudencia dos Tribunals, Decisoes dos Tribunais de Contas e principalmente a supremacia do 
interesse publico) que, inevitavelmente, em alguns pontos, nao comungarao de uma opiniao comum.

14.

15.

%
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Frente ao exposto, valendose dos fundamentos fatico-juridicos aqui trazidos a baila, bem 
como em razao da minuta de edital e sens anexos estarem de acordo com o estabelecido pelas legislasdes 
pertinentes, opinamos pela continuidade do Certame Licitatorio, nada tendo em desfavor das minutas 
apresentadas.

16.

S.m.j., e o parecer.17.
§

Lapao (BA), 03 de Mar^o de 2021.

Andre Hennque Leal de Oliveira 
Procurador Juridico 
OAB/BA n°. 38.425
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PROCESSO ADMINISTRATIVO - CARTA-CONV1TE N°. 001/2021
■4

A CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DE LAPAO, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico 
interno, sediado na Prafa Braulio Cardoso, 58, Centro, Lapao, Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Juridicas sob o n°. 16.250.755/0001-84, cdmunica aos interessados e a populate em geral que 
realizara licita<?ao piiblica na modalidade Carta-Convite, tipo menor pre^o por item, atraves da Comissao 
Permanente de Licitat^ao designada pela Portaria n° 006/2021, no dia 17 de mar^o de 2021, as 10:00 boras, 
horario local, na Camara Municipal de Lapao, tendo como objeto a aquisi9ao parcelada de combustiveis e 
oleo lubrificante, para suprir as necessidades da Camara Municipal de Lapao, durante o ano de 2021, 
conforme Termo de Referencia abaixo, e demais conduces do presente Edital, disponivel aos interessados 
no endere?© acima, onde poderao ser obtidas melhores informa9oes, ou atraves do telefone/fax (74)3657- 
1224, de 2a a 6a-feira, das 08:00 as 12:00, a partir da publica9ao deste, nos termos da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 dejunho de 1993, conforme abaixo:

I .ilti1) TERMO DE REFERENCIA >11

Constitui o Termo de Referencia do presente Edital a presente licita9ao tern como objeto a contrata9ao de 
empresa especializada para o fomecimento de combustiveis e oleo lubrificante, para suprir as necessidades da 
Camara Municipal de Lapao, conforme Termo de Referencia abaixo:

TERMO DE REFERENCIA

especificacao UNIDADE QUANTIDADEITEM
01 Gasolina comum, a ser entregue na Sede e/ou Distrito do 

Municipio
Litro 9.000

Alcool anidro, a ser entregue na sede e/ou Distrito do
Municipio02 Litro 100 i*

11Oleo Lubrificante para motor Litro03 20 j:< 11'•sFjlOx) de oleo para motor Unidade04 05

2) CONDigOES PARA PARTIClPAgAO NO PRESENTE PROCESSO

2.1 - Poderao participar da presente licita9ao as empresas legalmente constituidas, que assim se 
manifestarem, e que atenderem todas as conduces do presente Edital;

2.2 - Nao poderao participar da presente licita9ao empresas em regime de consorcio, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiarias entre si ou que estejam respondendo a processo de falencia, concurso de 
credores, dissolu9oes, liquida9oes, ou que tenham sido declaradas inidoneas por qualquer orgao da 
Administra9ao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou municipal, ou do Distrito Federal, ou 
que nao atenderem a todas as condipdes do presente Edital; ,1

i :n3) DOCUMENTOS DE HABILlTAgAO IN

3.1 - Os documentos que nao possuirem prazo de validade serao considerados vencidos a partir do 31° 
(trigesimo prirneiro) dia apos a data de emissao;

3.2 - A documenta9ao de Habilita9ao sera composta dos seguintes documentos:

sasmA
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a) Habilitacao Juridica— A Habilita^ao Jun'dica sera composta dos seguintes documentos:

1) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato 
Social, devidamente atualizado e registrado na Junta Comercial , em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por apoes, acompanhamento de elei9ao de seus administradores;

2) Decreto de autoriza9ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pais, e ato e registro ou autorizapao de funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a 
atividade assim o exigir;

3) Copia da Cedula de Identidade e CPF do titular e/ou socios-proprietarios, ou da Diretoria em 
Exercicio.

b) Regularidade Fiscal - A documenta9ao referente a Regularidade Fiscal sera composta dos seguintes 
documentos:

1) Prova de inscri9ao no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) em vigor;
1;

2) Certidao Negativa de Debitos junto a Secretaria da Receita Federal, em conjunto com a 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

3) Certidao Negativa de Debitos junto a Secretaria da Fazenda do Estado do domicilio ou Sede do 
licitante;

4) Certidao Negativa de Debitos junto a Receita Municipal do domicilio ou Sede do licitante;

5) Certidao Negativa de Debitos junto a Justi9a do Trabalho e,

6) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi90 (FGTS).

c) Comprovacao de cumprimento do disposto no Inciso XXX1I1 do Artigo 7° da Constituicao Federal
(prote9ao do trabalho do menor), mediante a apresenta9ao de Declarapao nos moldes do Anexo II do 
presente Editai.

1

■Vi!',!
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I!4) P ROC E DIMEN TO S PARA CREDENC1AMENTO NA SESSAO

No dia, horario e local defihido no preambulo deste Editai, os licitantes, atraves de seus prepostbs, quando 
for o caso, deverao comparecer e proceder da seguinte forma:

a) Se identificar;

b) Apresentar documento habil para.representa9ao do licitante se for o caso, observando o seguinte:

1) Ocorrendo casos em que o representante figura como socio da empresa, o nome do representante 
devera constar no Coritrato Social da empresa, com poderes pkra representa9ao da mesma, e o 
Contrato Social devera ser apresentado neste ato, independentemente da copia que devera estar 
anexa aos demais documentos de Habilita9ao;

i|:* ■i

!:'!2) Ocorrendo casos em que o representante da empresa figura como socio da mesma, porem, sem 
poderes para representa9ao da empresa, devera apresentar Procura9ao Publica com poderes para

2
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’rocura9ao Particular, especmca para esta licita9ao, assinada pelo socio darepresenta9ao, ou
empresa que detenha poderes de representa9ao, com firma reconhecida em cartorio; IIi1

3) Ocorrendo casos em que o representante nao figura como socio da empresa, devera apresentar 
Procuraqao Publica com poderes para tal representapao, ou Procura9ao Particular, com firma 
reconhecida em cartorio, especifica para esta licita9ao, assinada pelo socio da empresa que detenha 
poderes de representa9ao;

4) Copia do Contrato Social da empresa devera estar acompanhando a Procura9ao, se for o caso, 
comprovando que o outorgante tern poderes para outorga de representa9ao, independentemente da 
copia do Contrato Social que devera estar tambem junto com a documenta9ao de Habilitapao;

c) Entregar os envelopes 1 de 2 contendo, respectivamente, a Documenta9ao de Habilita9ao e as 
Propostas de Preqos, sendo que a documenta9ao da habiIita9ao deve estar devidamente autenticada 
(exceto as certidSes emitidas via internet que nao necessitem de autentica9ao), nao podendo ser 
autenticado no ato de abertura dos envelopes ou em momento posterior.

3
i

5) APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PREQOS

Os elementos do envelope 02 deverao estar em papel timbrado da empresa licitante, sem emendas, rasuras, 
datadas e assinadas na forma de original, devendo constar a indica9ao do Orgao que realiza o certame, o 
numero desta licita9ao, o valor da Proposta, com a indica9ao em algarismos e por extenso, e a validade da 
proposta, que devera ser de 60 (sessenta) dias, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital.

6) CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREQOS '1

O julgamento das propostas sera feito com as conduces do presente Edital, em carater eliminatorio, 
observando-se as dispos^oes dos Artigos 44, paragrafo 3°, e 48, Inciso II, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, promulgando-se vencedor a empresa que apresentar a menor proposta, Global.

Bj

7) PRAZO DE VALIDADE DO FUTURO CONTRATO

O future contrato, derivado do presente procedimento licitatorio, tera validade ate o dia 31 de dezembro de 
2021, ou ate sua completa execu9ao, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro.

8) CONDIQOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas, ou de uma so vez, conforme a disponibilidade de recursos da 
Camara Municipal.

4
9) DOTAQAO ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente licitaqao correrao por conta das seguirites Dota9oes Or9amentarias:

a) Classificaqao Institucional: 110 - Camara Municipal
Projeto/Atividade: 2002 - Gestao das atividades da Camara Municipal de Lapao 
Elemento de Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo 
Fonte de Recursos: 0100 - Recursos ordinaries.

3
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10) PROCED1MENTOS FINA1S NO ENCERRAMENTO DA SESSAO

10.1 - Se a oferta nao for aceitavel, on se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, a Comissao de 
Licitapao examinara a oferta subsequentes e a qualificaqao do licitantes, na ordem de classifica9ao, e 
assim sucessivamente, ate a apura<?ao de uma Proposta que atenda a este Edital. sendo o respective 
licitante declarado vencedor;

10.2 - Verificado o atendimento de todas as exigencias fixadas neste Edital, o licitante sera declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licita^ao; liiin

10.3 - O Sr. Presidente da Comissao de Licita9ao interrogara os licitantes presentes quanto a inten9ao de 
interposiQao de recursos, com registro da sintese de suas razoes na Ata da Sessao de Recebimento e 
Abertura das Proposta Escritas.

11) IMPUGNACAO DO PRESENTE EDITAL

11.1 - Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar este Edital de Licitaqao por irregularidade na 
aplica9ao da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo protocolar o pedido, em original, 
ate 04 (quatro) dias uteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, nao sendo aceito 
documentos enviados via fac-simile ou correio eletronico;

H11.3 - Acolhida a peti9ao contra os termos deste Edital, sera designada nova data para realiza9ao do certame, 
apos a correqao da falha apontada. n

■:

12) APRESENTAgAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

No decorrer da sessao piiblica para recebimento e abertura das propostas de pre90s e documenta9ao de 
habilita9ao dos licitantes, qualquer cidadao e parte legitima para impugnar procedimentos da Comissao de 
Licita9ao, se em desacordo com a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo se manifestar 
verbal e oportunamente, quando concedida oportunidade pelo Sr. Presidente da Comissao para esta 
manifesta9ao, conforme previsto no subitem 10.3 acima, informando a sintese de suas razoes para registro 
em Ata da Sessao publica.

<;

:is13) SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO

Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, a Camara podera aplicar as seguintes san9oes, 
graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuizo das san9oes civis e penais, se for o caso, garantida 
a previa defesa em processo administrative:

a) Para infracoes de peauena relevancia: Advertencia;

b) Para infraqdes de media relevancia: Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro 
contrato;

c) Para infraedes de grande relevancia: aplica9ao, cumulativa, das seguintes sanqoes:

1) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro contrato;
;]
i!

2) Cancelamento do futuro Contrato; !r
*■4
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3) Suspensao temporaria para participar de licita?ao e impedimento de contratar com a Administrafao 
Publica no prazo de ate- 05 (cinco) anos, e

4) Emissao de Declarapao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Publica, nos 
termos do Artigo 87, Tnciso ITT, da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o

. Artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520, de 17 dejulho de 2002;

li!

i

13.1- Constituem motives para rescisao do Contrato derivado da presente licitafao:

a) o nao cumprimento, cumprimento irregular ou lentidao no cumprimento de clausulas contratuais;

b) a paralisa9ao do service contratado, sem justa causa e previa comunicacao a Administrate;

c) a subcontratacao, total ou parcial, do servico contratado, associate a outrem, cessao ou transferencia, 
total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporate, sem previa autorizato da Administrate;

:?

d) o desatendimento de determinates regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
sua execute, assim como de seus superiores;

li

e) o cometimento reiterado de falhas, na sua executo;

f) a decretato de faiencia, ou a instaurato de insoivencia civil;

g) a dissoluto da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a alterato social ou a modificato da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execute do contrato;

i) raz5es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratado, e exaradas no processo 
administrative a que se refere o contrato;

H

r;

j) a supressao de services, por parte da Administrate, acarretando modificato do valor inicial do 
contrato, alem do limite permitido no § 1° da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993;

I) a suspensao da execute dos services por ordem da Administracao, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, exceto em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas paralisacoes que totalizem o mesmo prazo;

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao decorrentes de 
services ja realizados, exceto em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao Contratado optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacoes ate que seja 
normalizada a situate, e

i\
n) a ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execute do 
contrato. b

I;!
14) OUTRAS INFORMAQOES

14.1 - Ocorrendo decretato de feriado, ou qualquer outro motive de forca maior que impeca a realizacao da 
Sessao de Recebimento e Abertura das Propostas de Precos na data prevista no preambulo deste Edital,

5
a
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abertura ocorrera no proximo dia util lmediatamente seguinte, no mesmoToran^nocaT
independentemente de nova comunica9ao;

14.2 - Informa^oes adicionais acerca do presente Edital poderao ser fomecidas, desde que solicitadas por 
escrito em ate 02 (dois) dias uteis antes da data prevista para o recebimento e abertura das Propostas, e 
serao respondidas tambem por escrito, oportunidade em que serao encaminhadas copias das solicita9oes 
e suas respectivas respostas aos demais licitantes, como forma de dotar todos os envolvidos no Processo 
dos mesmos conhecimentos e informa9oes;

sua

14.3 - Quando o proponente vencedor nao apresentar situa9ao regular, no ato da assinatura do Contrato, sera 
convocado outro licitante, observada a ordem de classifica9ao, para celebrar o Contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejui'zo da aplica9ao das san9oes cabiveis;

14.4-0 Contratado devera manter situa^o regular, nas mesmas conduces de apresenta9ao da Proposta e 
assinatura do Contrato, durante toda a execu9ao do mesmo, inclusive as Certidoes comprovando a 
regularidade fiscal deverao ser apresentadas por ocasiao de apresenta9ao das faturas;

11
1 :J

14.5 - Qualquer mudan9a no quadro social da empresa contratada, durante a vigencia do Contrato, devera ser 
comunicada a Camara Municipal, para fins de observancia da continuidade do respeito ao regramento 
legal pertinente aos contratos celebrados pela Administra9ao Publica;

14.6 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta, nao celebrar o Contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documenta9ao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execii9ao 
do seu objeto, nao mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execu9ao do Contrato, comportar-se de 
modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, os Estados, 
Distrito Federal e municipios, e sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida sua reabilita9ao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das demais comina9oes legais;

14.7 - O future Contrato, derivado do presente certame, tera validade ate 31 de dezembro de 2021, ou ate a 
total conclusao do objeto contratado, prevalecendo, para todos os efeitos, o que ocorrer primeiro, corn 
possibilidade de prorroga9ao, desde que haja interesse entre as partes, conforme previsto no Artigo 57 da 
Lei Federal n°. 8.666, de 21 dejunho de 1993;

14.8 - Os pre9os serao fixes e irreajustaveis, validos para todo o periodo de validade do Contrato;

O future contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos e 
supressoes que se fizerem nos serv^os derivados desta licita9ao em ate 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme Artigo 65, Paragrafo Primeiro, da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 dejunho de 1993;

14.9

14.10 - O Presidente da Camara Municipal podera revogar esta licita9ao por razoes de interesse publico, 
derivadas de fato superveniente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisao, devendo 
anula-la, de oficio, ou por provoca9ao de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e fundamentado;

14.11 - O cancelamento desfe procedimento licitatorio induz ao cancelamento do Contrato dele decorrente;

14.12 - A minuta do Contrato, Anexo I do presente Edital, regulamenta as conduces de pagamento, 
reajustamento, responsabilidade, multas e encerramento fisico e financeiro do Contrato, e podera sofrer 
ajustes ou adequa9oes necessarias;

6
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i, para dinmir questoes decorrentes do presente bdital, e,
consequentemente, decorrente do presente certame, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja;

o Ford a

■

i

14.14 - Anexos ao presente Edita!: ?rin!; r]a) Anexo I - Minuta de Contrato;
b) Anexo II - Minuta de Declarai^ao de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da 
Constituifao Federal; ;
c) Anexo III - Modelo des Proposta de Pre9os.

IE, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei publicar o presente Edital.

\v.i •i
v,
i

Lapao, Bahia, 08 de man^o de 2021.

/ Marcio Greik Belarmino de Castro
Presidente da Comissao Permanente de Licita^ao
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QUANTIDADEUNIDADEESPECIFIC ACAOITEM
Litro 9.000Gasolina comum, a ser entregue na Sede e/ou Distrito do 

Municipio
-01

Alcoo! anidro, a ser entregue na sede e/ou Distrito do Litro 10002 Municipio
Oleo Lubrificante para motor Litro 2003

Unidade 05Filtro de oleo para motor04
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AVISO DE PUBLICAQAO DE CARTA CONVITE
■;

:1iEDITAL N° 001/2021 MS
A DIRETORJA ADM1N1STRATIVA, atraves da Comissao Permanente de Licita^ao, no 
uso de suas atribui9oes legais e tendo em vista o processo administrativo n° 023/2021 

avisa aos interessados que fara realizar no dia 17 de mar^o de 2021, as 10:00 boras, 
abertura da CARTA CONVITE N° 001/2021, para Aquisifao de Combustiveis 
(Gasolina, Alcool e oleo lubrificante), conforme EDITAL.
Avisa, ainda, que pdderao ser obtida maiores informa^oes na Sala da Diretoria 
Administrativa, localizada no predio da Camara Municipal de Vereadores de Lapao, 
Centro, nesta cidade. :

1

Lapao/BA, em 08 de marpo de 2021. L

f
arcio Gfeik Belarmino de Castro 

Presidente da Comissao

Jusselio ^reto^^/l 

Membro
atos

■I
'&hEdeilton IVferodeHle Oliveira

iembro i
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m
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ESTADO DA BAHIA

Ppa. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: {74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000
CNPJ 16.250.755/0001-84

v'S

EDITAL DE CONVOCAQAO DE FORNECEDORES 

CARTA CONVITE N° 001/2021 >!n ■f

U

*

A Comissao de Licitagao, tendo em vista a autorizagao da Sra. Nuvia 
Carlane Rodrigues de Lima Silva e Souza, Presidente da Camara Municipal de 
Vereadores de Lapao, Estado da Bahia, torna publico a quern interessar, que 
se encontra aberto, Processo de Licitagao, na modalidade Convite, para 
"Aquisigao de Combustiveis, Gasolina, Alcool e oleo lubrificante", cuja 

apresentagao das propostas dar-se a 10:00 horas do dia 17 de margo de 2021.

■■Ai ■

Os interessados em participar da referida Licitagao, poderao retirar a 
respectiva Carta Convite junto a Camara Municipal de Vereadores de 
Lapao/BA, no horario normal de expediente, bem como obter informagoes do 
telefone n° (74) 3657-1224, as quais deverao manifestar interesse com 
antecedencia de ate'24 (vinte e quatro) horas da apresentagao das propostas.

Un
|:1sN •

" Lapao/BA, em 08 de margo de 2021.

• I ■ :------
arcio G^ick Belarmino de Castro 

Presidente da Comissao
u
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m: v\ESTADO DA BAHIA

camAra municipal DE LAP AO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84
/ i

PROTOCOLO DE RECEBliVIENTQ DE EDITAL ■ii ■ij|

I"itl:

CARTA CONVITE N° 001/2021

Recebi em sua Integra, o Termo de Edital do Convite supracitado da 

Camara Municipal de Vereadores do Municfpio de Lapao/BA, (em uma via), e 
estou ciente do encerramento de prazo para a entrega da proposta e 

documentagao. E que havendo omissao da proposta respectiva, nao cabera 
interposigao de recursos ou qualquer tipo de reclamagao e ou indenizagao ao 

proponente. i

i$EMPRESA: POSTO OURO BOM 

Lapao/BA 1
51;n

REPRESENTANTE LEGAL:__ 

RG N°:
CPF/MF N°:

DATA 13 /.0.3 12021
HORARIO: nQ :i Fi ±

m2:3
!$P.

A’

m?&&

1
OJ^

1
i'1
ff
ViMI]
m
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ESI ADO DA BAHIA

cAmara municipal de lapao
Pga. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

2 CNPJ 16.250.755/0001-84

PROTOCOLO DE RECEBiMENTO DE EDiTAL
I'l
Yt

iCARTA CONViTE N° 001/2021

Recebi em sua integra, o Termo de Edital do Convite supracitado da 
Camara Municipal de Vereadores do Municipio de Lapao/BA, (em uma via), e 
estou ciente do encerramento de prazo para a entrega da proposta e 
documentagao. E que havendo omissao da proposta respectiva, nao cabera 

interposigao de recursos ou qualquer tipo de reclamagao e ou indenizagao ao 
proponente. ■

^A-eeo.zes/oooz-i o1 in iill ;!EMPRESA:
Lapao/BA

iDER DERIVADOS PE PETR6LEO LTDA
ROD BA IREC£ A BARRA DO MENDES.1

TANQUJNHO • CEP 44.905^
LAPAO • BAHIA \ \VV

;ri
%r!'v

L
REPRESENTANTE LEGAL: 
RG N°: ^

CPF/MF N°:

DATA /c3 /<^3 

ARIO:
/2015

HOR
.!H

m

s>.i

m

6
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ESTADO DA BAHIA

CAMARAMUNICIPAL DE LAP AO
■

••5
P^a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-845

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

CARTA CONVITE N° 001/2021 4

Recebi em sua Integra, o Termo de Edital do Convite supracitado da 
Camara Municipal de Vereadores do Municlpio de Lapao/BA, (em uma via), e 
estou ciente do encerramento de prazo para a entrega da proposta e 
documentagao. E que havendo omissao da proposta respectiva, nao cabera 
interposigao de recursos ou qualquer tipo de reclamagao e ou indenizagao ao 

proponente.

■i ■'!

!i ■
i‘ ■

EMPRESA; Mega Posto Lider 
Lapao/BA *

n;3'MREPRESENTANTE LEGAL: 
RG N°: i

ill

iF i.CPF/MF N°:

DATA J<2 I 03 12021 

HORARIO:

n^23,548.986/0001.34
MEGA
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:■£

UDER
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ESTADO DA BAHIA

CAMERA municipal de lapao
p£a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84
if!

PROTOCOLO DE RECEB1MENTO DE EDITAL

CARTA CONVITE N0 001/2021

Recebi em sua integra, o Termo de Edital do Convite supracitado da 
Camara Municipal de Vereadores do Municipio de Lapao/BA, (em uma via), e 

estou ciente do encerramento de prazo para a entrega da proposta e 
documentagao. E que havendo omissao da proposta respectiva, nao cabera 

interposigao de recursos ou qualquer tipo de reclamagao e ou indenizagao ao 

proponente.

5
!(I

4

EMPRESA: "AUTO POSTO BODAO" 
Lapao/BA

:

REPRESENTANTE LEGAL 

RG N°:
'pi/? fD.

(7 /S
CPF/MF N°: !

LiiDATA_____/
HORARIO:

/2021

:I1!w

n
.-I

4
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CONTRATO SOCIAL
POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEiS E SERVIQOS LTDA .

MARCONDES SILVA PEREIRA, brasileiro, casado, comerciante, portadcr da 
carteira de identidade 1129767-SSP-BA e CIC 119446765-20, residente e 
domiciliado na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, a Av. Centenario, 364,

I Bairro SIM, CEP 44042-280, e TELMA NOGUEIRA COSTA PEREIRA, brasileira, 
casada, comerciante, portadora da carteira de identidade 1511884-SSP-BA e CIC 
251695565-00, residente e domiciliada na cidade de Feira de Santana, Estado da 
Bahia, a Av Centenario, 364, Bairro SIM, CEP 44042-280. Tem justos e contratados 
entre si a constituigao de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada 
que regera pelas clausulas e condigdes abaixo e, nas omissdes, pela lei que 
disciplina essa forma societdria.

v

s PRIMEIRA
A sociedade girara sob a denominagao social POSTO OUROBOM COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA, com sede na cidade de Lapao, Estado da 
Bahia, na Avenida Nove de Maio, 149, Centro, CEP 44905-000, podendo 
estabelecer filiais em qualquer parte do territorio nacional, obedecendo as 

c disposigoes legais vigentes
SEGUNDA

O objetivo da sociedade sera a comercializagao em varejo de combustiveis, 
lubrificantes e derivados (CNAE 5050-4/00), podendo estender suas atividades a 

; oiitros ramos afins, e sua durag&o sera por tempo indeterminado.

TERCEIRA
O capital social e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 quotas no 
valor unitario de R$ 1,00 (um real) e subscrito da forma seguinte:

18.000 quotas no valor de R$ 18.000,00 
TELMA NOGUEIRA COSTA PEREIRA. 2.000 quotas no valor de R$ 2.000,00

20.000 quotas no valor de R$20.000,00

MARCONDES SILVA PEREIRA

Totalizando

QUARTA
As quotas subscritas serao integralizadas por ambos os socios em moeda corrente 
do pais, no ato da assinatura do presente instrumento.

QUINTA
A responsabilidade dos socios e na forma da lei, limitada ao valor do capital social, e 
sera procedido todo dia 31 de dezembro de cada ano, levantamento do balango do 
exercicio sendq que os lucres ou prejuizos apurados serao distribuidos ou 
suportados pelos socios, na proporgao de suas quotas de capital.

- 'V'

SEXTA
A gerencia da sociedade sera exercida por ambos os socios, que em conjunto ou 
separadamente subdividirao entre si todas as operagoes, bem como fazer uso da 
firma e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente e o 
socio no exercicio da gerencia e de cargos na sociedade tera direito a uma retirada 
mensal de valor a ser fixada em comum acordo, respeitando a legislagao do imposto 
de renda vigente.
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CONTRATO SOCIAL 
POSTO OUROBOM COMERCIO'DE COMBUSTIVEIS E SERVIQO^ tTDA. :

SETIMA
A criterio dos socios e no atendimento ao interesse da propria sociedade, o total ou 
parte dos lucres podera ser destinado a formapao de reserva de lucros, no criterio 
estabelecido pela Lei 6404/76, ou permanecer em lucros acumuiados para futuras 
destina^des.

• i

OITAVA
As quotas subscritas sao indivisfveis e nao podem ser cedidas ou transferidas sem o 
expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de prepo e condi^oes ao 
sdeto que queira adquiri-las, em caso de um dos sdcios pretender ceder parte das que 
possui.

NONA
A sociedade se dissolvera e se liquidate por decisao dos socios ou nos casos previstos 
em Lei, cabendo aos socios nomear o liquidante. A morte ou impedimento de qualquer 
dos socios nao acarretara a dissolugao da sociedade, que continuara com o socio 
remanescente, trazendo o herdeiro mais velho do pre-morto como novo socio e os 
herdeiros receberao seus haveres em 10 (dez) prestagoes iguais e sucessivas, 
vencendo a primeira apos trinta dias da data do Balango extraordinario.

DECIMA
Os socios declaram sob as penas da lei que nao estao impedidos de exercer o 
comercio ou a administragao de sociedade mercantil em virtude de condenagao 
criminal.

I

DECIMA PRIMEIRA
Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer agao fundada neste instrumento 

t contratual, renunciandp a outro qualquer por mais privilegiado que seja.
■ E por estarem em p^rfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-q na prespnga cte\duas 
testemunhas abaixo qualificadas, em tr&s vias de igual teore forma

LapSq - Ba., 26jJ.ejulho de 20&1. •/
/
/
t \

//

'aldevi Fr^noscoldp'Ma
Advogadp 

OAB-BA >0.606

it

/ Marcondes Silva Pereira 

Telma Nogueira jCt5sii

^nhas^

F^fiando Dourado Gaspar
411179565-04

‘ ldentid_ade 09521.14461/SSP-BA

LufeatdoLima feilva
CIO 403897825-72 
Identidade 0312756488/SSP-BA

DA BAHIAbMb

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
{^25? CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 17 / 0 8 / 0 1

JtCEB
Taheliao' Th'ago Msnrtes^ersifa^^ TlTuSr'
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VAulOO SOMENTE-RAR AAJM'.DOGl IMtUTO
E COM O SELO DE AUTEfJTICIDADF



'A. •
■SVr

;v \

ALTERAQAO CONTRATUAL N° 01
POSTO OUROBOM COM£RCIO DE COMBUSTfVEIS E SERVIQOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, MARCONDES SILVA PEREIRA, brasileiro, 
casado, comerciante, portador da carteira de identidade n° 1129767 expedida pela 
SSP-BA e CIC 119446765-20, residente e domiciliado na cidade Feira de Santana, 
Estado da Bahia, a Avenida Centenario, 364, Bairro Sim, CEP 44042-280, e TELMA 
NOGUEIRA COSTA PEREIRA, brasileira, casada, comerciante, portadora da carteira 
de identidade n° 1511884 expedida pela SSP-BA e CIC 251695565-00, residente e 
domiciliada na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, a Avenida Centenario, 
364, Bairro Sim, cep 44042-280. Unices socios da sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 
SERVIQOS LTDA, estabelecida na cidade de Lapao, Estado da Bahia, na Avenida 
Nove de Maio, 149, Centro, cep 44905-000, empresa nao cadastrada no CNPJ 
devido a pendencias da sdcia retirante, com registro na JUCEB sob n° 29202379901, 
por despacho de 17 de agosto de 2001, tern entre si justos e contratados o que 
abaixo segue perante as clausulas e condigoes seguintes:

PRIMEIRA

E admitida na sociedade a socia VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA, brasileira, 
solteira, comerciante, portadora da carteira de identidade n° 1051622 expedida pela 
SSP-BA e Cic 063092085-00, residente e domiciliada na cidade de Mundo Novo, 
Estado da Bahia, a Rua Ministro Francisco Sa, 15, Centro, cep 44800.000.

\

SEGUNDA

A socia TELMA NOGUEIRA COSTA PEREIRA, possuidora de 2.000 (duas mil) 
quotas no valor unitario de R$ 1,00 (urn real) totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reals) 
totalmente integralizado de acordo com a sociedade cede e transfers neste o total de 
suas quotas, dando rasa geral e irretratavel quitagao, nada mais tendo sobre ela e 
retira-se da sociedade.

:

:

TERCEIRA

O capital social por forga da presente alteragao, passa a ser distribuido da forma 
seguinte:
MARCONDES SILVA PEREIRA....
VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA 
Totalizando....................................

.18.000 quotas R$ 18.000,00 

..2.000 quotas R$ 2.000,00 
20.000 quotas R$ 20,000,00

\
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ALTERAgAO CONTRATUAL N° 01
" POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA

i.
QUARTA

A gerSncia da sociedade sera exercida por ambos os socios, que em conjunto ou 
separadamente subdividirao entre si todas as operagoes, bem como fazer uso da 
firma e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente e o socio 
no exercfcio da gerencia e de cargo na sociedade tera direito a uma retirada mensal 
de valor a ser fixado em comum acordo, respeitando a legisfagao do imposto de 
renda vigente.

QUINTA

A soda ora admitida declara sob as penas da lei que nao esta impedida de exercer o 
comercio ou a administragao de sociedade mercantii em virtude de condenagao 
criminal.

SEXTA

Todas as demais clausulas e condigoes estabelecidas no ato constitutive da 
sociedade, nao alcangadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obriganrvse a cumprir o presente assinando-o na presenga de duas 
testemuhhas abaixo qualificadas, em tres vias de igual tepr e forma.

/

Irece-BA., 31 de agostodp^2001.v:;/)
// Marcondes Silva Pereira 0A !

n j 'four<a ^ Aai i/.
-' Virqlnia^Tvfaria Silva i3ereira^
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r\Ujo\c
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Fernando Dourido Q^spar
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Cic 403897825-72
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ALTERAQAO CONTRATUAL N° 02, CONSOLIDAQAO DA EMPRESA 

POSTO OUROBOIW GOMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVINGS LTDA

CLAUSULA QUINTA

j. A vista da modificapao ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redapao.
N1ARCONDES SILVA PEREIRA, brasiieiro, casado com regime de Comunhao Parcial de 
Bens, maior, comerciante, residents e domiciliado na Avenida Centenario, n.° 364, Bairro 
Sim, CEP 44.042.280, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, natural de Mundo 
Novo - Ba, portador da Carteira de Identidade n ° 1129767 SSP - BA, CPF n.° 119446765- 
20. e VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, nasctda em 03/06/1954, 
maior, comerciante, residents e domiciliada 3 Rua Ministro Francisco Sa, n° 15, Bairro 
Centro, CEP 44.800.000, na Cidade de Mundo Novo, Estado da Bahia, natural de Mundo 
Novo - Ba, portadora da Carteira de Identidade n.° 1051622 SSP - BA, CPF n.° 
063.092.085-00.Pelo presents instrumento particular as partes acima devidamente 
qualificadas, unicos socios da empresa "POSTO OUROBOM 'GOMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E SERVJpOS LTDA”, com sede na Avenida Nove de Maio, n.° 149, Bairro 
Centro, CEP 44905.000, na cidade de Lapao, Estado da Bahia, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob NIRE 29202379901, e inscrita no CNPJ sob n° 
04.666.264/0001-30, resolvem consolidar o contrato social em cumprimento ao comando 
legal emanado do Novo Codigo Civil, Lei n2 10.406/2002, conferindo assitn nova redap&o as 
clausulas contratuais, passando o Contrato Social Consolidado a vigorar com a seguinte 
redagao:

■i .v* 
i ;H=
: -'1

I

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAQAO SOCIAL

A Sociedade Empresaria gira sob o nome empresarial POSTO OUROBOM COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA, sendo regida de conformidade com a Lei n9 
10.406/2002 e supletivamente pela Lei n9 6.404/76.

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE

A sociedade tern sede e foro 2 Avenida Nove de Maio, n° 149, Bairro Centro, CEP 
44.905.000, na cidade de Lapao, Estado da Bahia, registrado sob nire 29202379901.

s . 4

Paragrafo Unico - £ facultado a sociedade a quaiquer tempo, ao arbitho exclusive de sua 
administragao, abrir, manter ou encerrar filiais e escritorios em quaiquer parte do territbrio 
nacionai, atribuindo-ihes capital autonomo, se necessario, observada a legislagao vigente 
sobre a materia.

CLAUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL

Constitui objeto da sociedade o Comercio Varejista de combustiveis, lubrificantes e 
derivados CNAE 5050-4/00.

'•v.
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ALTERAQAO CONTRATUAL N° 02, CONSOLIDAQAO DA EWIPRESA 

POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEiS E SERVIQOS LTDA

N1ARCONDES SILVA PEREIRA, brasileiro, casado com regime de Comunhao Parcial de 
Bens, mator, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Centenario, n.° 364, Bairro 
Sim, CEP 44.042.280, na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, natural de Mundo 
Novo - Ba, portador da Carteira de Identidade n.° 1129767 SSP - BA, CPF n.° 119446765- 
20. e VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida em 03/06/1954, 
maior, comerciante, residente e domiciliada a Rua Ministro Francisco S3, n° 15, Bairro 
Centro, CEP 44.800.000, na Cidade de Mundo Novo, Estado da Bahia, natural de Mundo 
Novo - Ba, portadora da Carteira de Identidade n.° 1051622 SSP - BA, CPF n.° 
063.092.085-00.Pe!o presente instrumento particular as partes acima devidamente 
qualificadas, unices sdcios da empresa "POSTO OUROBOM COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS E SERVigOS LTDA”, com sede na Avenida Nove de Maio, n,° 149, Bairro 
Centro, CEP 44905.000, na cidade de Lapao, Estado da Bahia, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob NIRE 29202379901, e inscrita no CNPJ sob n0 
04.666.264/0001-30, resolvem consolidar o contrato social em cumprimento ao comando 
legal emanado do Novo Codigo Civil, Lei n- 10.406/2002, conferindo assim nova redapao as 
clausulas contratuais, passando o Contrato Social Consolidado a vigorar com a seguinte 
redagao:

i

CLAUSULA PRIMEIRA - RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada socio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integraliza^ao do Capital Social.( conforme preceitua o artigo 1.052 do 
Codigo Civil).

CLAUSULA SEGUNDA - ADMINISTRAQAO E IMPEDIMENTO DE USO DA
DENOMINAQAO SOCIAL

A administragSo da sociedade caberd aos socios, em conjunto e ou separadamente, vedado, 
o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigagdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao do outro socio. (art. 997 § VI, 1.013, 
1.045, 1.064 cc/2002)

CLAUSULA TERCEIRA - DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que nao estao impedidos de exercer a 
administragao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, nos 
termosdo art. 1.011, § 12, da Lei ne 10.406/2002, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, 
contra as relagoes de consume, fb publica, ou a propriedade, bem como, nao se acham 
incursos na proibigao de arquivamento previsto na Lei n£ 8.934/94.

CLAUSULAtaU ART A -RESULT ATJO E SUA DJSTRIBUIQ AO

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administragSo, procedendo a elaboragSo do inventerio, do balango 
patrimonial e do balango de resultado economico, cabendo aos socios, na proporgao de 
suas quotas, os lucres ou perdas apurados. (art. 1.065, cc/2002)
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ALTERAgAO CONTRATUAL N° 02, CONSOLIDAgAO DA EMPRESA 

POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA!

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAQAO
A sociedade iniciou suas atividades em 17 de Agosto de 2001 e o prazo de duragao e 
indeterminado, so podendo extinguir-se por vontade unanime dos socios e nos casos 
previstos em lei.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL

0 Capital Social totalmente integralizado 6 de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 
20.000 (vinte mil) quotas, todas com direito a voto, no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) 
cada uma, que estao assim distribuidas entre os sdcios: _______ ______

SOCIOS QUOTAS VALOR TOTAL
MARCONDES SILVA PEREIRA 18.000 R$ 18.000,00i

VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA 2.000 R$ 2.000,00
TOTAIS R$20.000,0020.000

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADEi

A responsabilidade de cada sdcio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente peia integralizagao do Capital Social.( conforme preceitua o artigo 1.052 do 
Codigo Civil).!

CLAUSULA S^TIMA - CESSAO DE QUOTAS

As quotas sao indivislveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro socio, a quern fica assegurado em igualdade de condipdes e prepo 
direito de preferencia para a sua aquisigao se postas 6 venda, formalizando, se realizada a 
cessao delas, a alteragao contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, cc/2002)

CLAUSULA OITAVA - ADMIN 1STRAQAO E IMPEDIMENTO DE USO DA
DENOMINAQAO SOCIAL

A administrate da sociedade cabe aos socios, em conjunto e ou separadamente, vedado, o 
uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigagQes 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imbveis da sociedade, sem autorizapao do outro socio. (art. 997 § VI, 1.013, 1.045, 1.064 
cc/2002)

CLAUSULA NONA - RETIRADAS DE PRO-LABORE

Os socios poderSo, de comum acordo fixar uma retirada mensal, a titulo de “pr6 labore", 
observando as disposipoes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIQAO

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administragao, procedendo a elaboragao do inventario, do balango 
patrimonial e do balango de resultado economico, cabendo aos.soeios, na proporpao de 
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( art. 1.065, cc/2002)'
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ALTERAQAO CONTRATUAL N° 02, CONSOLIDAgAQOAjclWPRESA. 

POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FALECfMENTO DE SOCIO

t

Falecendo ou interditado qualquer s6cio, a sociedade continual suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz, nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) s6cio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base 
na situa^cio patrimonial da sociedade, a data da resolugao, verificada em balapo 
especialmente tevantado.

Paragrafo Unico - O mesmo procedimento ser^ adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em reiagao a seu socio. (art. 1.028 e 1.031, cc/2002)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que n§o est§o impedidos de exercer a 
administra?ao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenapao criminal, nos 
termos do art. 1.011, § 12, da Lei n9 10.406/2002, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, 
contra as relapoes de consumo, fe publica, ou a propriedade, bem como, nao se acham 
incursos na proibipao de arquivamento previsto na Lei n2 8.934/94.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

;

W'-:

!

Para eventual propositura de qualquer agao ou procedimento entre os socios ou deles contra 
a sociedade, fundada em sua existencia, administragao ou neste instrumento, fica eleito o 
foro da Cidade de Lapao, Estado da Bahia, com renuncia expressa de qualquer outro foro, 
por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudanga de domieflio 
de qualquer dos quotistas.

:

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Ccltntrato 
Social, em 3 (tres) vias de igual teor e forma na presenga das testemunhas i. diante 
nomeadas.

Lap3o - B^hia, 22 de D^zembro
£ 'i

U ?s, 'KT'-.J-*' -*)/ ; / /
iVlarcondes Silva Pereira\\ / \

■vl
Virglnia| Maria Silva Pereira

ISTest^munhaa_____
J ri.'fxrviLO (-\x}ua

Ivania Alves da Silva 

CPF 933.680.975-04 
RG 06671728-07 SSP-BA

yi

oMario MagalHaes^oi

CPF 296.796.055-15 J-irado ^-41.

PMs|!s 

U {Iffili
fiS Jills |?!iin mmm

is

s m
RG 3.131.790 SSP-BA

^ JUNTA COMERCiAL DO ESTADO DA BAHIA 
: 'si? CERT1FICO O REGISTRO EM: 26/02/2004 
.AfCEBsOBN0. 96509259

Protocolo: 04/036615-4
EmprQaa:29 2 0237990 1
POliTO 0UP.0i.10H CCMtUCiO DT
comdustivp;!.:* k servicos i.tup

f
■LAFAYETTE PONDE FILHO 
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AL VERACAO CONTRATUA.L N° 03 DA EMPHESA 
POSTO OUROBOM COMEROO DE COMBDSTIVEIS E SERV1COS LTDA

Pelo presente instrumento particular de altera<?ao contratua!, MARCONDES 
SILVA PEREIRA, brasileiro, casado com regime de comunhao parcial de bens, 
maior, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Centenarid,. nwbairro 
Sim, CEP 44042,280, na cidade de Feira de Santana, Est^dd da^BahJa, natural de 
Mundo Novo*Ba, portador da cedula de identidade n° 1! 2’97d7 ,SSP-BA, CPF 
11944676520, e VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA, Brfc&teira, solteira, 
nascida em 03/06/1954, maior, comerciante, residente e domiciliitt’a a*Rua Ministro 
Francisco Sa, n° 15, Bairro Centro, CEP 44800.000, na cidade de Mundo Novo, 
Estado da Bahia, natural de Mundo Novo-Ba, portadora da carteira de identidade n° 
1051622 SSP-BA, CPF 06309208500, Pelo presente instrumento particular as partes 
acima devidamente qualificadas, Unices socios da empresa POSTO OUROBOM 
COMERCIO DE COMBUSTIVE1S E SERV1QOS LTDA, com sede na Avenida 
Nove de Maio, n° 149, Bairro Centro, CEP 44905.000, na cidade de Lapao, Estado 
da Bahia, registiada na junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob NIRE 
29202379901 de 17/08/2001, e inscrita no CNPJ sob n° 04.666.264/0001-30, 
resolvem assim alterar o contrato social, conforme clausulas abaixo:

;

CLAUSULA PRIME IRA
Sao admitidos na sociedade os socios ICARO NOGUEIRA PEREIRA, brasileiro, 
maior, comerciante, solteiro, nascido em 23.09.1988, residente e domiciliado a 
Avenida Antonio Carlos Magalhaes, n° 3359 apt0 1602 Norte, Bairro Parques Bela 
Vista, Salvador-Ba, Cep 40280-000, portador da carteira de identidade RG n° 
11260005-07 SSP-BA, CPF 015.494.115-86 e YURI NOGUEIRA PEREIRA, 
brasileiro,. maior, comerciante, solteiro, nascido em 31.05.1991, residente e 
domiciliado a Avenida Antonio Carlos Magalhaes, n° 3359 apt° 1602 Norte, Bairro 
Parques Bela Vista, Salvador-Ba, Cep 40280-000, portador da carteira de identidade 
RG 11260007-79 SSP-BA, CPF 021.151.685-69.

CLAUSULA SEGUNDA
A socia VIRGINIA MARIA SILVA PEREIRA, possuidora de 2.000 (duas mil) 
quotas de capital no valor unitario de R$ 1,00 (um real) totafizando R$ 2.000,00 
(dois mil reais) totalmente integralizado, cede e transfere neste ato 1.000 quotas ao 
socio YURI NOGUEIRA PEREIRA, ora admitido e acima qualificado, e 1.000 
quotas ao socio ICARO NOGUEIRA PEREIRA, ora admitido e acima qualificado, 
e retira-se da sociedade.

-A

CLAUSULA TERCBIRA
A socia retirante VIRGINIA M ARIA SILVA PEREIRA, declara haver recebido em 
moeda corrente do pais a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) de ICARO 
NOGUEIRA PEREIRA, e R$ 1.000,00 (um mi! reais) de YURI NOGUEIRA 
PEREIRA, a socia retirante declara ter recebido todos os sens direitos e haveres 
perante a sociedade, ficando a socia solidaria com os cessionaries, obrigado ainda a 
responder por ate 02(dois) anos depots de averbado este instrumento de aitera<?ao de 
contrato

/ AN\ • /■'
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 03 DA EMPRESA 
POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTJVEIS E SERVTCOS LTD A

CLAUSULA QUART A
0 capital social permanece inalterado e por forca da presente alteragao passa a ser 
assim distribuido:

. > c

18.000 quotas-RS r8.»00,.00' ;
1.000 quotas R$ 1000:00"''

. 1.000 quotas R$ l .6ob;io 
20.000 quotas R$ 20.6U0’00

MARCONDES SILVA PEREIRA
YURI NOGUEIRA PEREIRA.....
ICARO NOGUEIRA PEREIRA ... 
Totalizando...................................

ik-

CLAUSULA QUINTA
Os socios ora admitidos declaram sob as penas da lei, que nao estao impedidos de 
exercer o comercio ou a adrainistraqao de sociedade mercantil em virtude de 
condenaqao criminal.

CLAUSULA SEXTA
Constitui objeto da sociedade o Comercio Varejista de combustiveis, lubrificantes e 
derivados CNAE 4731-8/00 e Comercio Varejista de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) 
CNAE 4784-9/00.

CLASULA. SETIMA
Todas as demais clausulas e condiqoes estabelecidas no ato constitutive da sociedade e 
alteraqoes posteriores, nao alcangadas pelo presente instrumento permanecem em pleno 
vigor.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de aiieraqat 
contratual, em 3 (ires) vias de igual teor e forma na presen^a de duas testemunhas 
adiante nomeada.

Irece-Bg., 18 de Fevereiro de 2QT0

)

jcondes SilvaTereira 7
fA\

\ \)\U3\ jijh {u./\\...
wrgimd Maria Sil Pereira

_________
Yfn Nogueira Pereira

/j k !■&$*** f^__

Icaro Nogueira Pereira

s

Tetemunhas:

s') /' ' ''{_;iiftPfr ypj/'■’fry t
Carlosa Angela Pereira de Carvalho 
RG 4.670.851 SSP-BA 
CPF 401.704.115-91

l/} ) ds' Uay/jud'l j< L-Marib M^^klhaes Dourado
RGG. 131.790 SSP-BA 
CPF 296.796.055-15



- ALTERAgAO CONTRATUAL N(’ 4 BA SOCIEDADE POSTO OUROBOM 
COMERCiO BE COMB'USTIVEIS E SERV1COS LTDA EPP >

CNPJ d° 04.666.264/000J -30 '
MARCONDES SILVA PEREIRA nacionalidade BRAS1LE.1RA, nascido ei> 
24/07/1961, CASADO em COMUNHAO PARCIAL OB BENS, COMERCIANTE, 
CPF/MF if 119.446.765-20, CARTE1RA DE 1DENTIDADE n° 1 129767, orgao 
expedidor SECRETAR1A DE SEGLRAN'C’A PUBLICA - BA, residente e domiciliado 
no(a) AVENIDA ARTEMI A PIRES FREITAS, 3040, SIM, FETRA DE SANTANA, 
BA, CEP 44.085-370, BRASIL.

JUCE6
;

! FI. Proc.

T

ICARO NOGUEIRA PEREIRA nacionalidade BRASILE1RA, nascido em 23/09/1988, 
SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF/MF n° 015.494.115-86, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1126000507, orgao expedidor SECRET ARIA DE SEGURANC^A ; 
PUBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA ARTEMIA PIRES 
FREITAS, 3040, SIM, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.085-370, BRASIL,1

YURI NOGUEIRA PEREIRA nacionalidade B.RASILEIRA, nascido em 31/05/1991, 
SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF/MF n° 021.151.685-69, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1126000779, orgao expedidor SECRETARIA DE SEGURANQA 
PUBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA ANTONIO CARLOS 
MAGALHAES, 3359, APT .1602 NORTE, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR, 
BA, CEP 40.280-000, BRASIL.

Socios da sociedade limitada de nome empresarial POSTO OUROBOM COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato 
social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NiRE n° 
29202379901, com sede Av Nove de M.aio, 149, Centro Lapao, BA, CEP 44.905-000, 
devidamente inscrita no Cadastre National de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
04.666.264/0001-30, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
altera^ao contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condipoes 
estabelecidas nas clausulas seguintes:

QUADRO SOC1ETARIO
CLAUSULA PRIMEIRA. EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA admiviclo nestc 
ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01 /02/T 985, SOLTE1RA, 
COMERCIANTE, CPF/MF n° 019.515.355-37, CARTEIRA DE IDENTIDADE rF 
1158961049, orgao expedidor SECRET ARIA DE SEGURANQA PUBLICA - BA, 
residente e domiciliado no(a) RUA ANTONIO CARLOS MAGALI-IA.ES, 389, 
CENTRO, IRECE, BA, CEP 44.900-000, BRASIL.

•w-

JOSE SIDNEI DE SOUZA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 
em 06/06/1963, CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, 
CPF/MF n° 255.921.225-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0306375389, orgao 
expedidor SECRET ARIA DE SEGURAN^A PUBLICA - BA, residente e domiciliado 
no (a) RUA RIO TOCANTINS, 65, RECANTO DAS ARVORES, IRECB, BA, CEP 
44.900-000, BRASIL.

\
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0- ALTERACAO CONTRATUAL N° 4 DA SOCIEDADE POSTO OUROBOM 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ n° 04.666.264/0001-30
Retira-se da sociedade o socio [CARO NOGUEIRA PEREIRA, detentor de 1.000 (Uni 
Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 
1.000,00 (Mil Reals).

JUCEB>

'2££-> k f7p<oc. 'HP
0-:
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Retira-se da sociedade o socio YURI NOGUEIRA PEREIRA, detentor de 1.000 (Um 
Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 
1.000,00 (Mil Reais).

(i

6:1161
& A CESSAO E TRANSFERENCTA DE QUOTAS 

CLAUSULA SEGUNDA. O socio MARCOKDES SILVA PEREIRA transfere sua 
quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos 
Reais), direta e irrcslritamente ao socio EVE LIN PRISC1LA GOMES DE SOUZA, 
dando plena, geral e irrevogavel quita^ao.

\ ■ L

O socio MARCONDES SILVA PEREIRA transfere sua quotas de capital social, que 
perfaz o valor total de R$10.000,00 (Dez Mil Reais), direta e irrestritamente ao socio 
JOSE SIDNBl DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogavel quitapao.! w:

O socio ICARO NOGUEIRA PEREIRA transfere sua quotas de capital social, que 
perfaz o valor total de R$ 1.000,00 (Mil Reais), direta e irrestritamente ao socio 
EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogavel quita^ao.

O socio YURI NOGUEIRA PEREIRA transfere sua quotas de capital social, que perfaz 
o valor total de R$ 1.000,00 (Mil Reais), direta e irrestritamente ao socio EVELIN 
PRISCILA GOMES DE SOUZA, dando plena, geral e irrevogavel quitaqao.

Apos a cessao e transferencia de quotas, e da retirada e admissao de socio, flea, assim 
distribuido:
MARCONDES SILVA PEREIRA, com 200(Duzentos) quotas, perfazendo um total de 
R$ 200,00 (Duzentos Reais)
EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA, com 9.800(Nove Mil e Oitocentos) quotas, 
perfazendo um total de R$ 9.K00,00 (Nove Mil e Oitocentos Reals)
JOSE SIDNEI DE SOUZA, com 10.000(Dez Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
10.000,00 (Dez Mil Reais)O.

DA ADMIN1STRACAO
CLAUSULA TERCE1RA. A administrapao da sociedade cabera ISOLADAMENTE 
a(o) S6cio(a) EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA, ISOLADAMENTE a(o) 
S6cio(a) JOSE SIDNEI DE SOUZA com os poderes e atribuigoes de representap&o 
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, faze-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigagoes seja em favor do qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagao do(s) outro(s) 
socio(s).

i
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. ' ALTERA^AO CONTRATUAL N° 4 DA SOCIEDADE POSTO ODROBOAf )0C® 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ n° 04.666.264/0001-30
DA DECEARACAO DE DESXMPEDiMENTO 

CLAUSULA QUARTA. 0(s) administiaclo\:(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
nao esta impedido de exercer a administrafSo da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenaqao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quc 
vcde, ainda que temporariamente, o acesso a cargos piiblicos, ou por crime lalimentar, 
de prevaricaqao, peita ou subomo, concussao, peculate ou contra a economia popular, 
contra o sistema fmaneeiro nacional, contra normas de delesa da concorrencia, contra as 
relaqoes de consume, fe publica ou propriedade.

DA RATIFICA^AO E FORO
CLAUSULA QUINTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obrigagoes resultantes do contrato social permanece IRECE.

CLAUSULA SEXTA. As Clausulas e condiqoes estabelecidas em atos ja arquivados e 
que nao foram expressamente modificadas por esta alteraqao continuam em vigor.

i

&'
; &■

E'.v.

i'

i.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

IRECE, 18 demarqo de2016 -'--.I.'y

N
I /{.

MARCONDES SILVA PEREIRA 
CPF: 119.446.765-20

->-r

ICARO NOGUEIRA PEREIRA 
CPF: 5-86

TO

o>

Y^TNOGpElRA PEREIRA
/CPF: 021.151.685-69 //</> / y

V.,.Vc(::/r~i ic.i-Eo. \ X

EVELIN PRISCILA GOMES DE 7

CPF: 019.515.356-37

''■US-ftJOSE S1DNEEDFS6U/CPF: 255.pi^25-00/

§s|S -g s
fi'7|
C6 *C? H

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA..................
W CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 25/05/2016 SOB N°: 97566082 

Protocolo; 16/718667-1, DE 20/04/2016JUCEBsi ic

%2
5 2 Erapresa:29 2 0237990 1

i'o.'-nrj oimoRon cokj-rc-o
cairn,'stivkis £ sf.rvi-.os i.T'ja v:i>-

!
HEuo PORTELA RAMOS 

SECRETARlO-GERAL
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ALTERACAO CONTRATUAL N° 5 DA SOCIEDADEPOSTO J*.*

COMERCIODECOMBUSTIVEISESERVICOSLTD^tePj' *.*

CNPJ n° 04.666.264/0001-30

• •• •
i

.•:
••• •

EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
01/02/1985, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF n° 019.515.355-37, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 1158961049, 6rg&o expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) 
no(a) RUA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 389, CENTRO, IRECE, BA, CEP 
44900000, BRASIL.

MARCONDES SILVA PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
24/07/1961, CAS ADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, 
CPF n° 119.446.765-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1129767, 6rg3o expedidor 
SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ARTEMIA PIRES FREITAS, 
3040, SIM, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44085370, BRASIL.

JOSE SIDNEI DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/06/1963, 
CASADO em COMUNHAO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF n° 
255.921.225-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0306375389, 6rgao expedidor SSP 
- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RIO TOCANTINS, 65, RECANTO DAS 
ARVORES, IRECE, BA, CEP 44900000, BRASIL.

S6cios da Sociedade Limitada de nome empresarial POSTO OUROBOM COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA EPP, registrada legalmente por contrato 
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 
29202379901, com sede Av Move de Maio, 149 , Centro LapSo, BA, CEP 44.905-000, 
devidamente inscrita no Cadastre Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
04.666.264/0001-30, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
altera95o contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as conduces 
estabelecidas nas clausulas seguintes:

QUADRO SOCIETARIO

CLAUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o s6cio(a) MARCONDES SILVA 
PEREIRA, detentor de 200 (Duzentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) 
cada uma, correspondendo a R$ 200,00 (Duzentos Reais).

cessAo e transferEncia de quotas

CLAUSULA SEGUNDA. O socio(a) MARCONDES SILVA PEREIRA transfere 
quotas de capital social, que perfaz o valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), direta e 
irrestritamente ao s6cio EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA, da seguinte forma:

Req: 81700001099392 Pdgina 1
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✓

alteracAo CONTRATUAL N®5 da sociedade posto 6i5f5ob6i{>
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTD*A*kW I-- U:

CNPJ n° 04.666.264/0001-30
Cede e transfere 200(Duzentos) quotas de capital social, dando plena, geral e 
irrevog&vel quita^Sio.

••••»* • ♦

Apos a cessSo e transferdncia de quotas, e da retirada de s6cio(a), o capital social da 
sociedade no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reals) dividido em 20.000 (Vinte Mil) 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em 
moeda corrente do pais, flea assim distribuido:

EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA, com 10.000 (Dez Mil) quotas, perfazendo 
um total de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
JOSE SIDNEI DE SOUZA, com 10.000 (Dez Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
10.000,00 (Dez Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).

DA ADMINISTRACAO

CLAUSULA TERCEIRA. A administra^ilo da sociedade caberd ISOLADAMENTE 
a(o) S6cio(a) EVELIN PRISCILA GOMES DE SOUZA, ISOLADAMENTE a(o) 
S6cio(a) JOSE SIDNEI DE SOUZA com os poderes e atribui^Ses de representa$5o 
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, faze-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigafOes seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizap2o do(s) outro(s) 
sdcio(s).'*S».

DA declaracAo de desimpedimento

CLAUSULA QUARTA, O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
nao estA impedido de exercer a admimstra93o da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenafSo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricafSo, peita ou subomo, concussSo, peculate ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as 
rela95es de consume, f6 publica ou propriedade.

DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA QUINTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obriga^Ses resultantes do contrato social permanece LAPAO - BA.
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••• •
ALTERACAO GONTRATUAL N° 5 DA SOC1EDADE POSTO * *

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDklEPl* •.* ..
• • •

:

CLAUSULA SEXTA. As Cidusulas e condifdes estabelecidas em atos j& arquivados e 
que nSo foram expressamente modificadas por esta alteracao continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

•«• •

CNPJ n° 04.666.264/0001-30

LAPAO - BA, 15 dedezembrode2017.

fejucfotN kiX;a£d G? jet
EVELIN PRISCILA GOMES DE S<

CPF: 019.515.355-37
cC

7 MARGONDES: SILVA PEREIRA
CPF: 149:446.765-20 7

^ /

>ES\DJOS NEI DE SOUZA 
255.921.225-00

at:

iO o ? § « 5—
111 Sag TABEUOMTO BO 2 GFICIC BE KOIAS IE IKECE

AVEUItA 1 IE JANEIRO, 58 -CENTRO- Tel.: (74)99802-i«0 
Recoamo for SfifUaora 0042 firiijs) Be:
EVELIN miCUA 60KES BE SOMA, JOSE SIOKI IE 
Eiol: Rt 4.12 liiij Rl 4.48 Total: SI 8.10 
Selo(s): 0213J8J57D79-2 02t3.A8357Ce0-6 
Es Testciuafao ( ) da
■M5 mM™ ’IE,° •

o o ••
O o O< c 2

ART
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TERMO DE AUTENTICAQAO

NOME DA EMPRESA POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LIDA EPP
PROTOCOLO 173210953 >08/01/2018

002-AITERAQAOATO
EVENTO 021 > ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

!l
MATR1Z

NIRE 29202379901
CNPJ 04.666.264/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2018

i

HELIO PORTELA RAMOS 
Secreterio Geral

1
Junta Comercial do Estado da Bahia
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OUROBOM
PROCURACAO

A empresa POSTO OUROBOM C0MERC10 DE C0MBUST1VE1S E SERVigOS LIDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 04,666.264/0001-30, sediada na Avenida Nove de Maio, 149, Centro, Lapao 
BA, neste ato representada pelo Sr. Jose Sidney de Souza, portador da cedula de identidade (RG) 
3063753 SSP BA, residente e domiciliado na Rua Rio Araguaia, 01 Asa Sul, Irece BA, inscrito no 
CPF sob o n° 255.921.225-00, detentor de amplos poderes para nomeagao de representante para 
que the faga as vezes para fins licitatorio, confere-os a INA IRES TARGINO DE LIMA, portador da 
cedula de identidade (RG) 0983344507 SSP BA, e inscrito no CPF sob n° 986.819.235-87, com o 
fim especifico de representar a outorgante perante a Camara Municipal de LAPAO, no Pregao 
Presenclal N° 001/2021, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta 
em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de 
materials ou prestagao de servipos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se 
fizerem necessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandate.

Lapao, BA 16 marpo 2021

ney de Souza

Ina Ires Targino de Lima

tesPefSifa
ULAftlahfiliaO' Fhi^yn Mottrtes

Reconhaco por Semelhjwa^nTOl%rrr)a(si de 
INA IRES TARGINO DE LIMA ^ jS K 
Emol:R$2.61 fi8:R$l/05 |EG-B50^nftf.Rio.07 
PGE'Rmi0MP:R$d.05To»l:n$5,40 i 
SeloO): O2t3.A05fiO514-2 1,1 . ' ";i°/
Em Toatemunhof / (|, ) da verclarte.
THIAGOMENDEsIl’EnElRA • TARFl lAo\ 
IRECE • BA 16/03^02^

yOTscwdc Ndas

AVEMiDA 9 DE MAIO, 149, CENTRO, TEL:3657-157, E-EMAIL; OUROBOM@HOTMAIL.COM 
LAPAO/BA CNPJ.04.666.264/0001-30

mailto:OUROBOM@HOTMAIL.COM
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OOROBOM
DECLARAgAOr

POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVigOS sob 0 N°. CNPJ 
04.666.264/0001-30, por intermedio de seu representante legal o (a) Sr. Jose 
Sidney de Souza, portador da carteira de identidade RG-N°3063750 SSP BA e do 
CPF N° 255.921.225-00 Declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no 
inciso V, art. 27, da lei federal Nr. 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso 
XXXIII, art. 7°, da Constituigao Federal, que nao emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis 
anos, assim comb assume o compromisso de declarar a superveniencia de 
qualquer fato impeditivo a sua habilitagao.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz( )

Em Lapao, Ba 17 de margo de 2021

'!

Jose S) 7 de Souza.!!

I

-!

AVENIDA 9 DE MAIO. 149, CENTRO, TEL3657-157, E-EMAIL; OUROBOM@HOTMAIL.COM 
LAPAO/BA CNPJ.04.666 264/0001-30

mailto:OUROBOM@HOTMAIL.COM
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

numi-ro ne insdocAo
04.666.264/0001-30
MATRI2

DATA DE ABERTURA
17/08/2001COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAgAO 

CADASTRAL

NOME. i'.MRRESARIAI.
POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LIDA

& Ti'IUl.O DO E STAB EL EC (MEN TO (NOME OE FANTASIA)
POSTO OUROBOM

PORTE
EPP

COOIGO E DESCRigAO DA ATIVTDADF. ECONOMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 • Comercio varejista de combustiveis para vciculos automotores

CODIOO E DESCRigAO DAS Al IVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.84-9-00 - Comercio varejista de gas liquefeito de petroleo (GLP)

COOIGO F. DESCRiCAo DA NATURE7.A JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOCRAOOUKO
AV MOVE DE MAIO

nOmero COMPLEMENIO
149

CEP I3AIRRO,DISTRITO
CENTRO

MUNICiPlO
LAPAO

UF
44.905-000 BA

\
ENDERECO ELETrOniCO TELEFONE

EMIT: FEDI: RAIIVQ HESPONSAVEl. (iJER)

SOUACAO CADAS I'RAI.
ATIVA

DATA DA SITUApAO CADASTRAL
17/08/2001

MOTIVO DE SlTUACAO CADASTRAL

SITUAOAO ESPECIAL DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

Aprovado pela lnstru?ao Normaliva RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 13/03/2021 as 10:27:48 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
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Consulia Regularidaoe do EmpregadO!13/03/2021

mi

econom'Ca f-;ds:r.^l

Certiflcado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscri^ao: 
Razao Social: 
Endere^o:

04.666.264/0001-30
POSTO OUROBOM COM DE COMBUS E SERV LTD A
AVENIDA NOVE DE MAIO 149 / CENTRO / LAPAO / BA / 44905-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos referentes a contribuigoes 
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

---
Validade:05/03/2021 a 03/04/2021

Certificagao Numero: 2021030501160255636189

Informagao obtida em 13/03/2021 09:51:43

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

haps://conc»ulta-crf.caixa.gov. br/canGuliacrf/pagoG/consuliaEmpregador.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO OUROBOM COMERCIO US COMBUSTIVE1S E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04 .666.264/0001-30 
CeirLldao n° : 9072783/2021 
Expeclicao: 13/03/2021, as 09:47:06 
Validade: 08/09/2021 
cl e s u a e x p e d 1. c a o .

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Cerf.if ica-se que POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.666.2 64/0001-30, 

NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
n a Reso.1.ucao Adm:i. n i s lra l: i va n ° 14 7 0/2011 do Tr i.bu na .1 S upe r 1 or do
T r. aba 1 h o, de 2 4 de agos to de 2 011 .
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade. dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pess'oa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A a c e i t a g a o desta cer t i d a o con d i c i o n a - s e a ve r .1 f i c a g a o d e s u a 
au ten i;:i.c.i.dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
1 n t e r n e t ( h 11 p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional d e Devedores Trabalhistas c o n s t a m os d a ci o s 
necessaries a identificagSo das pessoas naturals e juridicas 
i nadimplentes perante a Justice, do Trabalho quanto as obriqagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judici.ais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
reeolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, 'a 
emolumenlos ou a reeolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firrnados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Corhissao de Conciliagao Previa.



Prefeitura Municipal de Lapao
AV JUSTINIANO C. DOURADO. 136 BL. B - CENTRO ADMlNi 
CENTRO - LAPAO j 8A CEP: 44905-000 
CNPJ: 13.891 528/0001-40

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Numero: 000019/2021.E

'!
'I

Nome/Razao Social: POSTO OUROBOM COM. DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LIDA 

POSTO OURO BOM 

20351

AVN 09 DE'MAIO, 149 

CENTRO LAPAO - BA CEP: 44905-000

Nome Fantasia: 

Inscribe Municipal: 
Enderepo:

CPF/CNPJ: 04.666.264/0001-30

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS 
TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPSO.

n

Observapao.

********«-***x*********«"******lll«'**4.****** A***************A**************'A***********'*******************••*#'*******#************•***************

»*******•»***»**** *********, ********************* ********x* ******************* ******************************************************************* 
******** ************ ************* ******|*********************************************»***********,*****************************

29/01/2021Esta certidao foi emitida em com base no Codigo Tributario Municipal.

Certidao valida ate: 30/03/2021

Esta certidao abrange somente a Inscrigao Municipal acima identificada.

Codigo de controle desta certidao: 6600005477190000000260060000019202101293

j

Certidao emitida eletronicamente via internet. Aaceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua 
autenticidade na Internet, no enderego eletronico:

. https://lapao.saatri.com.br. Economico - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade

<)
Atengao: Qualquer rasura ou emenda mvalidara este documento.

Irnpresso em 29/01/2021 as 15:51:40

https://lapao.saatri.com.br


13/03/2021

JS&'A* £
, MINISTERIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional&m

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LIDA 
CNPJ: 04.666.264/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, refativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a mscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a’d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

!
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:01:18 do dia 13/03/2021 <hora e data de Bras(lia>.
Valida ate 09/09/2021.
Codigo de controle da certidao: 3832.B26C.1844.0493 
Qualquer rasura ou emenda invaiidara este documento.

1/1
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Emissao: 17/03/2021 10:15GOVERNO DO ESI ADO DA BAHIA

SECRET ARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20211163369

RjiZAO SOCIAL

POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTTVEIS E SERV1COS

inscriqAo estadual CNPJ

04.666.264/0001-30056.090.631

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexist£ncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/03/2021, conforms Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresenta^So conjunta do cart§o original de inscrig&o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministdrio da Fazenda.

P&gina 1 de 1 ReiCertidaoNegaliva.rpt

http://www.sefaz.ba.gov.br
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OUROBOM
A CAMARA Municipal de Lapao 
Comissao Permanente de Licita^ao 
Referente: Convite Nr. 001/2021
OBJETO: Fornecimento de combustivel e oleo lubrificante

Proposta de Pregos

Com o presente vamos apresentar Proposta de Pregos, a Licitagao instaurada 
por esta Camara Municipal de Lapao, na modalidade Convite Nr. 001/2021, do 
tipo "menor Prejgo” objetivando a aquisigao de combustivel na forma 

estabeiecida de edital pela qua! expressambs a nossa plena concordancia em 
relagao aos criterios e serem obedecidos em relagao ao abastecimento dos 
veiculos da Camara Municipal, para o que formalizamos a seguintes proposta de 
pregos:

ESPECIFICACAOITEM UN I DADE QUANTIDADE Valor
Unitario

Valor
Total

01 Gasolina comum, 
a ser entregue na 
Sede

Litro 9000 6,05 54.450,00

do
Municipio

02 Alcool anidro, a Litro 100 4,99 499,00
ser entregue na 
sede do Municipio 
Oleo lubrificante 
para motor______
Filtro de Oleo para 
motor

03 Litro 20 30,00 600,00

04 Unidade 05 18,00 90,00

Total da proposta R$ 55.639,00

'cid^ da presente proposta e de
O prazo de vali 60 dias , apos a homologagao.

I

Atenciosamente

Lapao, 17 de margo de 2021

Jose Sfd/ey de Souza

POSyO) OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS LTDA

AVENIDA 9 DE MAIO. 149, CENTRO, TEL3657-157, E-EMAIL; OUROBOM@HOTMAIL COM 
LAPAO/BA CNPJ.04.666.264/0001-30
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F3 CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapcio - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

Ata de Julgamento de Proposta

As dez horas do dia dezessete de marso de dois mil e vinte e um, na sala de 
reunides da Camara Municipal de Lapao, reuniu-se a Comissao Permanente de 
Licitagdes, designada pela portaria n° 06/2021 de Janeiro de 2021, sob a 
presidencia do Senhor Marcio Greick Belarmino de Castro, estando presente os 
membros Edeilton Marques de Oliveira e Jusselio Barreto de Matos e do Consultor 
Juridico Valdinei Lopes de Oliveira, para receber as propostas das empresas, 
respectivamente representantes legais das empresas licitantes e tambem para o 
ato de encerramento e abertura dos envelopes referente a carta convite n° 
01/2021, destinado a aquisigao de combustivel e lubrificantes. Foram regularmente 
convidadas para este procedimento licitatorio, as empresas: 1) Posto Ouro Bom 
Comercio de Combustiveis e servigos Ltda.; 2) Mega Posto Lider LTDA - EPP, 3) 
Posto Bodao - Comercial de combustiveis Bodao Ltda.; 4) Lider Derivados de 
Petroleo; comparecendo somente a licitante Posto Ouro Bom Comercio de 
Combustiveis e servigos Ltda., apesar de ter sido encaminhada carta convite para 
as 04 empresas referidas anteriormente e tratando-se de carta convite 
encaminhada para numero de empresa superior ao exigido no Paragrafo 3°, Art. 
22, da Lei 8.666/93, deu-se prosseguimento ao certame, com credenciamento da 
senhora Ina Ires Targino de Lima, portadora do RG n° 0983344507 SSP/BA como 
preposta. Prosseguindo-se, foi feito a abertura do envelope de Habilitagao, estando 
totalmente e de acordo com o exigido. Em seguida fez-se a abertura do envelope 
da Proposta de Pregos; ao analisar os documentos apresentados observou que np 
item 01, (gasolina) a licitante apresentou um valor de 6,05 (seis reais e cincp 
centavos) por litro; para o item 2 .(alcool anidro), apresentou um valor de 4,99 
(quatro reais e noventa e nove centavos) por litro; para o item 3 (oleo lubrificante), 
apresentou um valor de 30,00 (trinta reais) por litro; e para o item 4, (filtro de oleo 
motor), apresentou um valor de 18,00 (dezoito reais) por unidade; valor global da 
Proposta de Pregos perfaz um total de R$ 55.639,00 (cinquenta e cinco reais e 
seiscentos e trinta e nove centavos), correspondente ao quantitative de cada item, 
frente aos valores unitarios apresentados. Em nao havendo impugnagoes e/ou 
irregularidades, deu-se por encerrada a presente Sessao, lavrando-se a presente 
ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissga^ 
consultor Juridico e representantes legal da empresa licitante.

Lapao-BA, 17 de margo 2021.
yatttnefoty** & Ottvaf*

Assinaturas:
Comissao:

^ JS?
Marcio Grefl< Belarmino de Castro -LPresidente da Comissao

i
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camXra municipal de lapao
P?a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap3o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84-a

Edeilton Marcfu^de Oliveira - Membro

---
Jusselio Barreto de Matos - Membro

Ina Ires Targino de Lima
Posto Ouro Bom Comercio de combustiveis^Servigos Ltda. 
CNPJ 04.666.264/0001-30 ^

PaRticipamtesyi 
\J4Cu C^g/j(

Atfv©ga«fo OAB/'BA 
CPF: 934.607,S$8.87

2
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nS camera municipal de lapao
Pfa. Br^ulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84203 gESlapao-e*

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025./2021

CARTA CONVITE N° 001/2021

ADJUDICA^AO

No dia 17 de mar^o de 2021, eu, Presidente da ComissSo Permanente de Licita^io, realize! a Licita^do 
modalidade Carta Convite n° 001/2021 e apos a abertura e Julgamento dos envelopes, adjudiquei a contrata^So 
em favor da empresa POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVINGS LTD A, inscrita 
no CNPJ sob o n° 04.666.264/0001-30, visando a aquisi^o de combustivel para manuten^So das atividades, da 
Camara Municipal, pelo valor global de R$ 55.639,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, SE1SCENTOS E TRINTA 
E NOVE REAIS).

3^
Marcio Greik Belarmino de Castro 

Presidente da CPL
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^ CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

PROCESSO ADMINISTRATIVON0 .... /2021

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2021

HOMOLOG A^AO

O Presidente da CSmara de LapSo, estado da Bahia, com visitas justificativas Ucnicas e jun'dicas contidas no 
processo administrative n° 025/2021, HOMOLOGADA a Carta Convite n° 001/2021 e determina a contrataqZo 
da empresa POSTO OUROBOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVINGS LTD A, inscrita no CNPJ 
sob o n° 04.666.264/0001-30, visando a aquisi^So de combustivel para manuten^do das atividades da CSmara 
Municipal, pelo valor global de RS 55.639,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reals) De imediato, 
fica o licitante convocado para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias.

Lapsio-BA, 18 de mar^o de 2021.

(i

NUVIA CARLAN^ R.ODK1GUES DE LIMA E SOUZA 
Presidente da Cslmara Municipal de Lapdo

8

i

6



ESTADO DA BAHIA

ira CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a. BrSulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lap§o - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

CONTRATO N° 25/2021 
Carta Convite n° 01/2021 
Proc. Admin. N° 025/2021

CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVigOS QUE FAZEM A CAMARA MUNICIPAL 
DE LAPAO E POSTO OUROBOM COMERICIO DE COMBUSTIVEIS E SERVIQOS 
LTD A, CONFORME CLAUSULAS E CONDigOES ABAIXO:

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, ente de direito 
publico interne, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.250.755/0001-84, com sede na Praga 
Braulio Cardoso, n°. 58. Centro, cidade de Lapao, estado da Bahia, representado, neste 
ato, pelo Sr. Presidente da Camara Municipal, Vereadora Nuvia Carlane Rodrigues de 
Lima silva e Souza, brasileira, Casada, inscrito no CPF/MF sob o n° 457.241.725-34, 
domiciliado e residente a Rua Antonia Caspar, S/N, Distrito de Rodagem, Cidade de 
Lapao, estado da Bahia, de urn lado, e de outro, a empresa Posto Ouro Bom Comercio 
de Combustiveis e Servigos Ltda., inscrito no CNPJ n° 04.666.264/0001-30, 
situado na Avenida 9 de maio, n° 149, Centro, Lap^o-BA, Cep 44905-000 
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por Jose Sidney de 
Souza, Brasileiro, comerciante, portador do RG n° 3063753 SSP/BA e CPF n° 
255.921.225-00, residente e domiciliado na Rua Rio Araguaia, n° 01, Asa Sul, Irece-BA, 
CEP 44905-000 assinam o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
COMBUSTIVEL em conformidade com o que consta na Carta Convite n° 01/2021, que se 
regera pelas normas da Lei Federal n° 8.666/93 e pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAQAO LEGAL:

O presente fornecimento de combustivel e feito pela 
Modalidade de Carta Convite, com base a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente instrumento o fornecimento de 
combustivel (gasolina comum), alcool e lubrificantes para abastecimento de velculo da 
Camara Municipal a serem entregues de acordo com a necessidade.

O objeto do presente Contrato sera o fornecimento na bomba 
do posto em questSo, a partir do recebimento da autorizagao de fornecimento, de acordo 
com a necessidade e disponibilidade da CONTRATANTE.

Toda e qualquer alteragao nos fornecimentos ora contratados, 
somente podera ser efetivada mediante previa e expressa autorizagao da 
CONTRATANTE, atraves de termo aditivo, nos termos do artigo 65, paragrafo 1°, da Lei 
Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUgAO:

i
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CNPJ 16.250.755/0001-84

Os fornecimentos, para atender a Camara Municipal de Lapao, 
visando as necessidades da mesma, serao realizados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por pre?o global, em datas a serem informadas para a realizagao dos 
referidos servigos.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:

O prazo do presente contrato sera a iniciar-se no dia 18 de 
margo de 2021 e termino em 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, 
mantidas as demais clausulas, desde que ocorra a completa execugao dos servigos, ou 
caso ocorra urn dos motives enumerados no paragrafo 1° e seus incisos e paragrafo 2° 
do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente justificado.

CLAUSULA QUINTA - DO PREgO:

. O valor do presente contrato sera de R$ 55.639,00 (cinquenta 
e cinco mil, seiscentos"e trinta e nove reais) cujo pagamento sera ate o dia 31 de 
dezembro 2021, correndo por conta da dotagao orgamentciria especifica abaixo 
descriminada, que sera suplementada se necessario.

2002 - Manutengao e Servigos da Camara 
3390.30 - material de consumo

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas 
mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que fizerem no presente 
contrato, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, na forma do artigo 
65, II, Alinea “d” da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

Paragrafo Segundo - Toda e qualquer alteragao, com ou sem aumento do 
valor do contrato, devera ser justificada por escrito pela Camara Municipal de Lapao e 
previamente autorizada pela Sr3. Presidente da Camara, devendo ser formalizada por 
meio de aditamento, que podera ser unico, e que sera lavrado antes de expirar-se o 
prazo do contrato, ficando mantidas as demais condigoes contratuais.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do fornecimento de combustivel sera efetuado, 
atraves de Nota Fiscal, ate o 30° (trigesimo) dia de cada mes, salvo por atraso de 
liberagao de recursos financeiros, desde que a CONTRATADA:

a) Entregue a CONTRATANTE, ate o trigesimo dia, o 
documento fiscal equivalente, contendO as faturas com o valor das publicagoes 
realizadas no mes.

b) As faturas deverao ser apresentadas ao Setor de 
Contabilidade juntamente com a comprovagao das publicagoes efetivadas no mes, bem 
como a certidao de regularidade fiscal, para pagamento conforme nota de empenho.

c) Fica desde ja estipulado que a CONTRATADA devera 
manter-se em dia com as contribuigoes fiscais, devendo apresentar mensalmente no ato

2
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CNPJ 16.250.755/0001-84

do recebimento, as respectivas certidoes, sendo o pagamento pelo servigo contratado 
somente realizado com a comprovagao da regularidade fiscal da CONTRATADA.

Paragrafo Primeiro - O pagamento e condicionado ao atestado no referido 
document© fiscal, por servidor designado para este fim, bem como a comprovagao de 
regularidade fiscal sem debito da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo
CONTRATADA atualizagao monetaria na hipotese de atraso, prevista nesta Clausula 
dentro do que estabelece a legislagao em vigor.

Nao sera devida pela CONTRATANTE a

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAQAO, EMPENHO E CONDIQOES
DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE empenhou, em favor da 
CONTRATADA, a conta da dotagao orgamentaria 2002 - Manutengao e Servigos da 
Camara / 3390.30 - material de consumo, para pagamento pela prestagao dos servigos, 
ora contratados, a quantia de R$ 55.639,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta e 
nove reals) valor do custo total estimado do contrato.

Paragrafo Unico - A liquidagao da despesa respectiva far-se-a ate o 10° 
(decimo) dia util, apos a realizagao do servigo ora contratado e desde que a respectiva 
Nota Fiscal seja entregue a Camara Municipal de Lapao com pelo menos 05 (cinco) dias 
uteis de antecedencia e tenha sido devidamente atestado a execugao dos servigos pelo 
orgao competente.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:

Os pregos ora contratados sao fixos e irreajustaveis, salvo 
as hipoteses do art. 65, II, alinea "d", de acordo com a Legislagao Federal em vigor, e em 
caso de prorrogagao do presente contrato, os pregos serao reajustados de acordo com 
os indices fornecidos pelo IGPM ou qualquer indice que venha a substitui-lo.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAQAO:

A fiscalizagao e o acompanhamento dos servigos, ora 
contratados, serao exercidos pela Camara Municipal de Lapao, atraves de representante 
por ele indicado, devidamente credenciado.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizagao da CONTRATANTE e reservado o 
direito de recusar os servigos, objeto deste Contrato, no todo ou em parte, quando estes 
nao estiverem sendo prestados dentro das normas contratuais, assim como exigir a sua 
adequagao quando nao corresponderem aos termos pactuados, nos moldes do artigo 76 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

3
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Paragrafo Segundo - Na execugao do fornecimento de combustlvel, serao 
obedecidas integral e rigorosamente pela CONTRATADA, todas as instrugoes da 
Fiscalizagao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAQOES SOCIAIS:

A CONTRATADA e responsavel por todos os onus e 
obrigagoes concernentes as legislagoes comercial, fiscal, social, tributaria, previdenciaria, 
securitaria e trabalhista, decorrentes deste Contrato, aplicaveis aos seus empregados 
que venham participar da execugao dos servigos, ora contratados, respeitadas as demais 
leis que nelas interfiram, especialmente a relacionada com a seguranga do trabalho.

Paragrafo Unico - Qualquer pagamento devido a CONTRATADA somente 
sera efetuado mediante comprovagao a CONTRATANTE de quitagao com as obrigagoes 
decorrentes da presente clausula, vencidas ate o mes anterior ao do pagamento, 
inclusive ISS e IPTU.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRATUAL:

O presente contrato podera ser rescindido amigavelmente, 
por acordo entre as partes, desde que haja conveniencia para a Administragao, ou 
administrativamente, se ocorrer urn dos motives enumerados no artigo 78 e seus incisos 
e paragrafos da Lei Federal n° 8.666/93, observadas as disposigoes do artigo 80 do 
referido diploma legal.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MULTA E PENALIDADES:

Caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer das 
obrigagoes assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa fraudes, por qualquer meio, 
ao presente Contrato, ficara sujeito a uma ou mais das seguintes penalidades a juizo da 
administragao da Camara Municipal de Lapao, em conformidade com o estabelecimento 
nos Artigos 77, 78, 86 e 87, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes:

a) Advertencia.

b) Multa diaria correspondente a 0,1% (hum decimo por 
cento) do valor total do contrato por dia de atraso que se verificar na data prevista para o 
inicio e o fim do fornecimento de combustlvel. A CONTRATANTE podera, ainda, aplicar a 
CONTRATADA, multa administrativa/graducivel conforme a gravidade da infragao, n3o 
podendo, no entanto, o seu valor total exceder a 20% (vinte por cento) do valor deste 
Contrato, sem prejulzo das penalidades e de multa moratoria prevista na presente 
Clausula Contratual.

c) A suspensao temporaria do direito de participar das 
licitagoes na Camara Municipal de Lapao, nao superior a 02 (dois) anos e impedimento 
de contratar com a Administragao, a ser estabelecido de acordo com a gravidade da falta 
cometida, sem prejulzo de outras sangoes cablveis.

4
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ass:

d) Declara^ao de inidoneidade, quando a empresa 
adjudicataria nao cumprir as obrigapoes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou 
culposa.

e) O atraso injustificado no fornecimento de combustivel 
constitui motive para a rescisao do Contrato, sem prejmzo de outras sangbes cabiveis.

Paragrafo Unico - Persistindo a aplicagao da multa acima mencionada por 
periodo igual ou superior a 05 (cinco) dias, considerar-se-a rescindido este, de pleno 
direito, independentemente de perdas e danos que foram apurados, ficando ainda a 
CONTRATADA sujeita as penalidades .previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alteragoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer privilegio, 
elegem o foro da Comarca de Lapao-BA, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do 
presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
em 03 (tres) vias de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo assinadas para que 
produza os devidos e legais efeitos.

Lapao-BA, 18 de margo de 2021

Camara Municipal de Lapao 
CNPJ n° 16.250.755/000W4

Nuvia Carlane Rodrigues de Lima Silva'e/Souza - Presidente
contratante'

Posto Ouro Bom Comercio de^effnbu^fteis e Servigos Ltda. 
CNPJ n° 04M6.264/0001-30 

CONTRATADA
Ce^°

-3
Testemunha 1: 
RG:rs)$? ^ a 
CPF:, ? . 5^ o"*- A^.

Testemunha 2:
RG:
CPF:
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AVISO PE RATIFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrativo n°. 025/2021

Carta Convite n° 01/2021

A CAMARA MUNICIPAL.DE LAP AO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 18/03/2021, os atos praticados pela Comissao Permanente de Licita^ao, na Carta Convite de n° 
001/2021, em favor da empresa Posto Ouro Bom Comercio de Combustiveis e Services Ltda., 
CNPJ n°: 04.666.264/0001-30. Objeto: fomecimento de combustiveis, gasolina, dicool, oleo 
lubrificante para a Camara Municipal de'Lapao durante o ano de 2021. Valor: R$55.639,00 
(seiscentos) conforme consume mensal. Nuvia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da 
Camara Municipal de Lapao.

EXTRATO DE CONTRATO

Carta Convite 001/2021. Contrato n° 025/2021 - Contratante: Camara Municipal de Lapao. 
Contratado: empresa Posto Ouro Bom Comercio de Combustiveis e Serv^os Ltda., CNPJ n°: 
04.666.264/0001-30. Objeto; fomecimento de combustiveis, gasolina, dicool, oleo lubrificante para 
a Camara Municipal de Lapao durante o ano de 2021. Valor: R$55.639,00 (seiscentos) conforme 
consumo mensal. Vigencia do contrato: 18/03/2021 a 31/12/2021. Marcio Greik Belarmino de 
Castro - Presidente da CPL

A
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CAWARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a. Braulio Cardoso, 58 - Centro- Fone: (74) 3657-1224 - LapSo- BA - CEP 44905-000 

CNPJ 16.250,755/0001-84

AVISO DE RATTFICACAO/HOMOLOGACAO
Processo Administrativo n°. 025/2021

Carta Convite d° 01/2021

A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO, Estado da Bahia, toma publico que ratificou/homologou 
em 18/03/2021, os atos praticados pela Comissao Permanent^ de Licitaflio, na Carta Convite de n° 
001/2021, em favor da empresa Posto Ouro Bom Comercio de Combustfveis e Servigos Ltda,, 
CNPJ n°: 04.666.264/0001-30, Objeto: fomecimento de combustlveis, gasolina, alcool, 61eo 
lubrificante para a Camara Municipal de LapSo durante o ano de 2021. Valor: R$55.639,00 
(seiscentos) conforme consume mensal. Ntivia Carlane Rodrigues de Lima e Souza - Presidenta da 
Camara Municipal de Lap2o.

EXTRATO DE CONTRATO

Carta Convite 001/2021. Contrato n° 025/2021 - Contratante: Camara Municipal de LapSo. 
Contratado: empresa Posto Ouro Bom Comercio de Combustiveis e Services Ltda., CNPJ n°: 
04.666.264/0001-30. Objeto: fomecimento de combustiveis, gasolina, dicool, 61eo lubrificante para 
a Camara Municipal de Lapao durante o ano de 2021. Valor: R$55.639,0Q (seiscentos) conforme 
consume mensal. Vigencia do contrato: 18/03/2021 d 31/12/2021. Marcio Greik Belarmino de 
Castro - Presidente da CPL

I
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........................................ .................- Certificagao Digital: UY8GDJRL-2IR59CH1-OEB535ZX-YTKRUZ4K
Versao eletronica disponivel em: http://doem.org.br/pl/ba/lapao

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil

http://doem.org.br/pl/ba/lapao


PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE N8 da Nota: 1345

Oata/Hora: 11/02/2021 16:17:18 2/2021Secretaria Municipal da Fazenda 

Nota Fiscal Eletronica de Servigo
Munlclplo: IRECS C6digo: 2914604 UF: BA C6digo: 29

Ass. Digital: 9242492477611/02/2021

Forma de Psgamento: A vista

Il^iEM^Wte3gREgrgB6^Si§ERMc^iB!!r
I.M.: 000.004.280/001-03Nome/Razflo Social: H.L.M. DE SOUZA

Endere9o: RUA ARISTIDES MOITINHO,213A TERREO

Cidade: IRECE

CEP: 44800000

Bairro: CENTRO UF: BA

Fone: 74 3641-0297 ISENTO/IMUNE: NAOEmail: ietlase.lrflcer@hotmall.com 
ISS: EXIGlVELCNPJ/CPF: 04741266000146 Allq.:Vari4vel I.E/RG: 056381089

iB»g8iigi^gglig^iy^b
Nome/RazdO Social: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAPAO

Enderego: PRAQA BRAuUO CARDOSO, 58 
Bairro: CENTRO 
Fone: 74-3657-1224 
CNPJ/CPF: 16.250.755/0001-84

CEP: 44605-000

Cidade: LAPAO - COD.MUNIC.: 2919157 UF: BA

Email: camara.mgr@hotmail.com

I.E./RG: 0 Inscribe Municipal: 0

Qtde Oetalhamento
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SLIPT INVERTER AGRATTO I8000 BTUS

Valor Unitdr1o(R$) 
RS 200,00

Valor Total(RS) 
RS 600.003.00

OBS:

Local da Prestacdo do Service: IRECE-BA IncidOncia do Imposto: IRECE-BA

Retengoes Federais R$
IRRF PIS COFINS INSSCSLL Outras Retengoes

o.oo n,oo 0,00 o.oo 0,00 0,00

Valores R$
Valor Services Dedugdes Desc.lncondic. Base Cdleulo Alfquota ISS Retldo Desc.Condicional Valor LiquldoISS

0,00 600,00 4,38 0,00600,00 0,00 600,00

Item de servigo: 14.01 • Lubrificac^o. limpeza, lustrac^o, revisSo, carga e recarga, conserto, reslauracSo.blindagem, mamitenedo e conservagSo 
de mdquinas. velculos. aparelhos.equipamentos. motores. elevadores ou de qualquer objeto (exceto pegas e partes empregadas, que ficam sujeilas 
ao ICMS).

26,28 0,00

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n® 443/2010
Valor aproximado dos tributes - Lei 12.741/12 Municipal: 26,28 , Estadual:0,00, Federal.0,00 
Oocumento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http;//www.irece.ba. gov.br

mailto:ietlase.lrflcer@hotmall.com
mailto:camara.mgr@hotmail.com
http://www.irece.ba


i GOVERNODO ESTAD'O DA BAHIA 

SEGRETARIA DA FAZENDA

U.imssno: 19/U l.;.'!U2l 16:21

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
8

(Emltlda para os efeltos dos arts. 113 e 114 da Lei 3,956 de 11 de detembro de 1961 - Codigo 
! TrlbutArio do Estado da Bahia)

CarlidSo N": 20210284713

RAZAO SOCIAL

• H. L. M. DE SOUZA

INSCWICAO GG1AOUAI. CIU'.I

056.381.089 1)4.1.20(i/UU01 -lb

Fica certificado qua n§o constam, al6 a presenie data, pendendaa de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acirna 
identificada, relativas aos tdbutos administrados por esta Secretarla.

£eta certidao engloba todos os seus estabelecimenios quanto a inexisiencia de debitos. inclusive os inscriios na Divida 
Ativa, de competfincia da Procuradoria Geral do Estado, rossalvado o dircito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar.quaisque’r d6bitos qua vierem a sec apurados postoriomceote.

Emltida em 19/01/2021, conforms Portaria n° 910/99. sendo valida por 60 dins, contadus a partic uf.i data de sua
omissao r

A AUfENTlClDADE DE3TE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPEIORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREgo htipd/www.sofaz.ba.gov.br

• i.:
Vdlida com a apresentatpfto conjurUa do cartSo original de inscri$flo no CPE ou no CNPJ da 

Secretaria da Receita Federal do MmistPrio da Fazenda.

;
!?

II

J dc \ fU’K'.VilitlaoNirj'iiiivn.rpt ;
i

i ;

http://www.sofaz.ba.gov.br
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MUNICIPIO DE IRECE 

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL
:>

Data ImpressSo: 04/01/2021

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
N° 00000009/2021 

Emissao: 04/01/2021 
Validade: 04/04/2021

!
H.L.M. DE SOUZA 
CGA: 000.004.280/001-03 
CNPJ: 04.741.266/0001-46 
CNAE: 4751-2/02
RUA ARISTIDES MOITINHO , 213-A
COMERCIO
CENTRO
44.900-000 - IRECE, BA

EM CUMRRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIQAO PROTOCOLADA 
NESTE 0RGAO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL 
DE INSCREV.ER E COBRAR DlVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, 
CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS 
REGISTROS DA DfVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIQAO, VERIFICOU-SE 
A INEXISTENCIA DE DEBITOS RELATIVOS A INSCRIQAO ACIMA, E PARA 
CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAlDA ESTA CERTIDAO NEGATIVA 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARA NULO ESTE DOCUMENTO.

ValidacSo Web: www.irece.ba.qov.br Ernissor: VIA WEB

http://www.irece.ba.qov.br
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CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. L. M. DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04,741.266/0001-46 
Certidao n°: 4875570/2021 
ExpediqrSo : 04/02/2021, as 10-.43:11 
Validade: 02/08/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que H. L. m. de SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no 
CNPJ sob o n° 04.741.266/0001-46, NAO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no-art. 642-A da Consolidaqao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julbo de 2011, e 

•na Resoluqao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dps 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedipao.
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empress em relagao 
a todos os sens estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitapao desta certidao condiciona-se a verificapao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAqAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificapao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justipa do Trabalho quanto as obrigapoes 
estabelecidas em sentenpa condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos pre vi d'enc i a r i o s , a honorarios, a custas 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execupao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliapao Previa.

a

http://www.tst.jus.br
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08/12/2020

k MINISTERIO DA FAZENDA 
f Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
; FEDERAIS E A D'lVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: H. L. M. DE SOUZA 
CNPJ: 04.741.266/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer divides de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a serapuradas, d certificado que:

1. constam d£bitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Cbdigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsiderapao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nSo vencidos; e

2, n§o constam inscribes em Divida Ativa da UniSo (DAD) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN).

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

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administrapSo direta a eie vinculados. Refere-se a situa?3o do 
sujeito passive no 3mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contnbu^oes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitapSo desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>,.

CertidSo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 09:10:39 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasilia>. 
vaiida ate 06/06/2021.
Cbdigo de controle da certidao: AA72.6B1D.864B.4A53 
Qualquer rasura ou emenda mvalidara este documento.

i/i

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


00468278019/01/2021

poderjudiciArio
TRIBUNAL OE JUSTIQA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDAO ESTADUAL
CONCORDATA, FAL&NC1A, RECUPERACAO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL -1? GRAU

CERTIDAO N°: 004682780 FOLHA: 1/1

A autentlbldade desta certlddo podsrd ser confirmada pela luternot no silo do Tribunal de Justlga 
(http://esajitjba.Jii8.br/sco/abrlrConforoncia.do).

CERTIF1C0 que, pesquisando os registros de disthbuigdes do'/eitoo clveis do l-stado'da Bahia, 
anleriores a data de 19/01/2021, ve:ifiquei NADA CONSTAR em nome de:

H. L M. DE SOUZA, portador do CNPJ: 04.741.260/0001-45, estabeleckla na R ARISTIDES MOITINHO, N'fl 
213, TERREO, CENTRO, CEP: 44900-000. Irece - BA. . ........... ................. ............................................. ...........

Os dados'informados sSo de responsabilidado do solicitame, devendo a tilularidadu ser eonfenda pelo 
interessado e/ou deslinatdrio, A present© certiday obrango pOGqoisn no banco dw dados pelo poriodo de 20 

' (virile) anos.

Certifico finalmenie que esla certidao d sem cosms.

' Esta certidao foi emilida pela internet a sua vnlkiade 6 de 30 dias a partir da data de sua ennss/lo. Apos 
esta data ser6 necessAria a emissSo de uma nova certidao.

Salvador, terpa-feira, 19 d« janoiro do 2021

1
i

. 004682780
PEDlDO N°:

:
i

http://esajitjba.Jii8.br/sco/abrlrConforoncia.do
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Q5/0 2/2021 ConsuUa Regularidacle do Empregador

'iiTjpnrnn"

ts

Certificado dc Regularidade do 
FGTS-CRF

Inscri^ao:
Razao Social: h l m de souza 
Enderego:

04.741.266/0001-46

RUA ARISTIDES MOJTINHO 213B TERREO / CENTRO / IRECE / BA / 44900-
000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa 
a cirri a identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes com o FGTS.

Validade:26/01/2021 a 24/02/2021 '

Certificagao Numero: 2021012601481303619940

Informagao obtida em 05/02/2021 15:08:46

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

httpsV/consulta-crf.caixa.gov.Dr/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1

http://www.caixa.gov.br
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SECRET ARIA DA: FAZENDA
/

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

I.'

f

Certidao N0: 20210597682

RAZAO SOCIAL

:!
A C DA SILVA DE IRECE

i-

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

96:785.936/0001-44Ml.108.972

Pica certificado que nao constam, at& a presente data, pendencias de responsabitidade da pessoa ffstca ou jundica acima 
identificada, relativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

i
t

Esta certidao engloba todos os seus estabeiedmentos quanto a inexistencia de debitos; indusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competenda da Procuradoria Gera! do Estado, ressaivado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia 

cobrar;quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.
!

j

Emitida em 10/02/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo vSlida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

i.

j

A AUTENTICIOADE DESTE DOCUMENTO RODE SER COMPROVADA NAS INSPETORJAS 
FA2ENDARIAS OU VJA INTERNET, NO ENDEREgO http://www.sefaz.ba.gov.br

. . i

i

Vaiida com a apresentagSo conjunta do cartao original de inscri^ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Re!CmiciaoNegaiiva.rptPiiiina 1 de 1
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http://www.sefaz.ba.gov.br

