
F E IT U RÃ DE •UIAITAIA 
CIDADE DAS CANOAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  180/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

OBJETO: a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. 

> DATA DE ABERTURA 02 DE AGOSTO DE 2019. 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05 DE AGOSTO DE 2019. 

> UNIDADE SOLICITANTE: DIVERSAS SECRETARIAS. 

EMPRESA VENCEDORA: 

• ARGUIMAN SANTOS TAVARES-ME 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 
LOTE: ÚNICO 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 



 

JP 

  

DIARIO OFICIAL 

 

Quinta-feira 

12 de Setembro de 2019 

Ano lIl — N 123 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Rua Rafael OIhielra O Centro • CEP45.545-000 • CNP,J: 01613731-68 
Ubaitaba - BA. 

000 

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba—BA Tel.: (73) 3230-1411 1 Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho 4 

....... 

CONTRATANTES MUNICÍPIO DE UBAITARA/M 
CONTRATADO (A); ARGtRMAN SANTOS TAVMES.-M( 
O*i/MF N 6L154Â22/0001-19 
LICITAÇÃO; PREGAO PRESENCIAL No 06/2o19 
OBTO AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÕLEO 
VIGNQk 

 
05O&ZO19 à 31.12.2019 

DATA DA ASSiNATURA DO O5.(. 19 coto;  
VALOR GLO8AL R$15.30000 (Cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais) 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br  e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 



UBAITAIA 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N2  216/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  180/2019 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO 
DE UBAITABA, E DE OUTRO, A EMPRESA 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES-ME. 

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ/MF N2  16.137.309/0001-68, com sede administrativa na 
Rua Rafael Oliveira, n2  01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, 
casada, inscrita no CPF/MF n2  215.788.695-87, portadora do RG n2  01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua 
Cícero Ribeiro de Castro, 56, Centro- Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000, no uso das atribuições legais e as normas 
gerais de que trata a Lei Federal n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes 
à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ARGUIMAN 
SANTOS TAVARES-ME, inscrita no CNPJ (MF) N9  62.154.422/0001-79, estabelecida na Rua Antonio Menezes, 
n2  70, centro, Ubaitaba - BA, representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. ARGUIMAN SANTOS TAVARES, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF N9  098.264.755-72, portador da cédula de identidade N 
01666210-56 - SSP/BA, residente ria Rua Cleobulo Santana, 29, centro, Ubaitaba-BA - CEP 45545-000, 
doravante designada simplesmente CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 
10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal n2  059/2013 e demais legislações 
pertinentes, conforme o PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, conforme 
especificações do Termo de Referência constantes no Anexo 1 - Especificações/Proposta de Preços. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em 31/12/2019, ou com o 
fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE PROJETO/ ELEMENTO FONTE ÓRGÃO ORÇAMENTARIA ATIVIDADE DESPESA RECURSO 

03.04.00 - SEC. 03.04.04 - SEC.
2103 - GESTAO DAS 339030- 

AÇOES DA SECRETARIA MATERIAL DE 00 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONSUMO 

2107- GESTÃO DAS 339030- 
03.05.00 03.05.05 AÇÕES DA SECRETARIA MATERIAL DE 00 SEC. FINANÇAS SEC. FINANÇAS

DE FINANÇAS CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC.
2111 - MANUTENÇÃO 339030- 

DO ENSINO MATERIAL DE 01 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2113 - MANUTENÇÃO
339030- 

MATERIAL DE 19 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO
CONSUMO 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
- O Valor Global do presente contrato é de 11$155.300,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), 

conforme itens, quantitativos e valores abaixo: 

LOTE ÚNICO 

II - O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente 
indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos 
entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
III - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Não será aceita a emissão de 
boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
§ 12  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em 
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua 
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente 
regularizada. 
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03.06.00 - SEC. 03,06.06 -
4039- GESTÃO DAS 339030- 

EC. AÇÕES DO SALÁRIO MATERIAL DE 04 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO CONSUMO 

2114 - GESTÃO DAS 339030- 03.07.00 - O 3.07.07 AÇÕES A CARGO DO MATERIAL DE 02 SECRETARIA DE SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE
CONSUMO SAÚDE SAÚDE SAUDE 15% 

2114- GESTÃO DAS
339030- 03.07.00 - 03.07.07 - AÇÕES A CARGO DO MATERIAL DE 14 SECRETARIA DE SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE

CONSUMO SAÚDE SAÚDE SAUDE 15% 

03.09.00- 03.09.00- 
2125 - GESTÃO DAS 

AÇÕES DA SECRETARIA 339030- 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE

DE MATERIAL DE 00 
DESENVOLVIMENT DESENVOLVIMEN DESENVOLVIMENTO CONSUMO 

O SOCIAL TO SOCIAL SOCIAL 
03.09.00- 03.09.00- 339030- 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE 2037 - GESTÃO DAS MATERIAL DE 29 
DESENVOLVIMENT DESENVOLVIMEN AÇÕES DO CRAS

CONSUMO 
O SOCIAL TO SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT. MARCA
VALOR VALOR 

UNIT.R$ TOTALR$ 
01 GÁS DE COZINHA - Composição 

básica propano e butano, 
altamente tóxico e inflamável, tipo 
a granel residencial, 
acondicionado em botijão. Suas 13 

Carga
2000 BUTANO 75,00 150.000,00 

condições deverão estar de
g 

acordo com a portaria n9 47, de 
24/03/99 da ANP e NBR-14024 
da ABNT. (sem vasilhame) 

02 Vasilhame para Botijão de gás de 
13KG, com carga, residencial, UND 20 BUTANO 265,00 5.300,00 
retornável. 

TOTAL 155.300,00 



LUBAITAIA 
§ 22  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 
§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNP] apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 
de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 49 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
1 - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação da Secretaria Solicitante, através de 
emissão da Autorização de Fornecimento. 
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, Termo 
de Referência, Anexo 1, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste instrumento. 
III - O prazo máximo de entrega é de 02 (duas) horas a contar do recebimento de cada solicitação. Caso não 
corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído imediatamente. 
Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à 
licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital. 

§ 12  Todas as entregas devem vir acompanhadas da Autorização de fornecimento para verificação e atesto do 
servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. 
§ 22  A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de 
entregas futuras dos produtos licitados. 
§ 39 O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 
devidamente comprovado pela empresa vencedora. 
§ 42 A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora da 
obrigação de ressarcir o Contratante do valor correspondente aos custos que vier a ter para suprir as 
necessidades administrativas de suas UNIDADEs, até o recebimento dos produtos/materiais. 
§ 52 Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação dos serviços. 

§ 62  Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para 
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste 
edital e de ressarcir à Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste 
instrumento convocatório. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATADA: 
- Constituem obrigações da Contratada: 

a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento emitido pelo 
setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente 
as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto à marca; 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter 

urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos. 

§12  A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo 
máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral 
do pedido, detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente 
advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções 
previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato. 
§ 22  Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada 
na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à 
marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio 
de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada. 
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UBAITAIA 
§ 32 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela CONTRATADA 
deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise 
aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior. 

DA CONTRATANTE: 
- Constituem obrigações da Contratante: 

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 
c) Publicai' o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo estabelecido por 

Lei. 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, 
§ 12 - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 
65, II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do 
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou 
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite de 10 
(dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar motivo de força 
maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que 
venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 112  dia de atraso, será considerado descumprimento 
total da obrigação assumida. 
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total 
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração. 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de 
Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem 
prejuízo à Administração; 
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 
5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito. 
§ 12  As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 
§ 22  As sanções previstas nas alíneas "a" e "f' poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas 
nas alíneas "b", e "c" 
§ 32 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou 
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos 
do artigo 86 da Lei n9  8.666/93. 
§ 42 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as 
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a 
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 
§ 52 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
§ 62 Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias 
corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados. 
§ 72Após o 11 (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE 
poderá optar por uma das seguintes alternativas: 
a) Promovera rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA 

pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de 

atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
- A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei n9  8.666/1993. 
II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do art. 78 da Lei 
Federal n9  8.666/93. 

11.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

III - A rescisão do contrato poderá ser: 
111.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos 
1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.2  8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas 
neste contrato; 
111.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, 
desde que haja conveniência para a Contratante e 
111.3 - judicial, nos termos da legislação. 

IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
V - De conformidade com o § 29  do artigo 79, da Lei n2  8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base nos 
incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão; 
VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE. 
Vil - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos os direitos 
da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o 
fornecimento objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 
As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 
Contrato, título executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a contratada por infrações ao presente 
contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 
Ii - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os 
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do 
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
VI - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário 
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 
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LUBAITAIA 
CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, 
anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 
As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Ubaitaba (BA), 05 de agosto de 2019. 
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O mui*fpio de Utiiutali. - A. por meio da Pregoeira Sibstiti.a. loros piiblicosos iuterrmadao o resultado do licitaçie 
abaixa espocifeada 

MODAUDADE: PREGÃO PRESENCIAl. W 02612019 

TIPO DE LICITAÇAO MENOR~ POR LOTE 

owro AQUISIÇÃO DE cÃs UQUEFETTO DE PETRÔLEC) 

DATA DE ABERTURA: 23 de julho de 20t9. 

DATA DEHOMOIOcAÇÃO: 01deapo.1ode2019. 

EMPRESA VENI)OIA: 

- ARGUIMAN SANTOS TAVARES-ME 
CMPI/MFNV  62.I54..422/000 t-79 
WTE OMico 

1. 
ONDE SE LÊ: DATA DE ABERTURA: 23 de julho de 2019. 
LEIA-SE: DATA DE ABERTURA: 02 de agosto de 2019. 

U8AITAA - DA. O1 de ogoatode 2019. 

L 
ONDE SE LÊ: DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01 de agosto de 2019. 
LEIA-SE: DATA DE HOMOLOGAÇÃOt 05 de agosto de 2019. 

3. 
ONDE SE LÊ: UBAITASA - DA 01 de agosto de 2019. 
LEIA-SE: URAITABA - DA, OS de agosto de 2019. 

Rua Rafael Oiiveka, 01 - Centros CEP- 45.545-000 • CNPJ: 016137309/ 
UaItaba - DA. 

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO 

NATHAUA ROSA SILVA 
Pregoeira Sulxt*t5s 

:ni: F flA,CANOAS 

Ir 
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O município de Ubaltaba - lIA, por meio da Pregoeira Substituta, torna público aos 
Interessados o resultado da licitação abaixo especificada.  

MODALIDADE.- PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBETOi AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEPE1TO DE PETRÓLEO. 

DATA DE ABERTURA 23 de julho de 2019. 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 01 de agosto de 2019. 

EMPRESA VENCEDORA: 

- ARGWMAN SANTOS TAVARES-ME 
NPJ/MF N2 62.154.422/0001-79 

LOTE ÚNICO 

UBAITABA-  BA, 01 de agosto de 2019. 

Rua Rafael Oltveka, 01 -Centro • CEP: 4S.S45-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

NATRÃLIA ROSA SILVA 
Pregoeira Substituta 

lap 
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- P REFEITURA DE 

-UI AITAM 
- CDADEDASCANOAS 

O município de Ubaitaba - BA, por meio da Pregoeira Substituta, torna público aos 
interessados o resultado da licitação abaixo especificada: 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

DATA DE ABERTURA: 02 de agosto de 2019. 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 05 de agosto de 2019. 

EMPRESA VENCEDORA; 

- ARGUIMAN SANTOS TAVARES-ME 
CNPJ/MF N2  62.154.422/0001-79 
LOTE ÚNICO - 

UBAITABA - BA, 05 de agosto de 2019. 

NATHÁLIA ROSA SILVA 
Pregoeira Substituta 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 



E 1 U R A 

UgiÃITAIA 
CIDADE DAS CANOAS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO'LLÇITÀI 
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2Õ19 

A Prefeita Municipal de Ubaitaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, especialmente a Lei n1'10.520/02 e 8.666/93 com suas modificações 
posteriores, à vista do PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  180/2019, considerando a 
legalidade dos atos praticados, resolve homologar a presente Licitação nestes termos: 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

EMPRESA VENCEDORA: 

- ARGUIMAN SANTOS TAVARES-ME 
CNPJ/MF N2  62.154.422/0001-79 
LOTE ÚNICO 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Ubaitaba-BA, 05 de agosto de 2019. 

4 
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO 

Prefeita Municipal de Ubaitaba 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

fl00193 

41110 
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PROPOSTAS 
DE 

PREÇOS 
(Realinhada) 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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ME 
9 

Arguiman . tos Tavares 
Propri tário 

R. G. n.2  16662 0-56 SSP/BA 
CPF n.9  098.,64.755-72 

   ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 10 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep; 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188  

PROPOSTA COMERCIAL FINAL 

OBJETO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 

LOTE ÚNICO 

OBS: OS MATERIAIS SOLICITADOS SERÃO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO 

O valor total é de R$ 155.300,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do 

Anexo 1 - Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital. 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §32  da Lei de 

Licitações. 

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de 

convocação previsto no artigo 64 § 3Q da Lei de Licitações. 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.2 026/2019 

ABERTURA: 02/08/2019 HORÁRIO: 09:30 (Nove horas e trinta minutos) 
RAZÃO SOCIAL: ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 
CNPJ. : 62.154.42210001-79 TELEFONE: 98109-6973 
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MENEZES, 70, CENTRO CIDADE: UBAITABA UF: BA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE. VALOR VALOR TOTAL MARCA 
IJNIT. 

GÁS DE COZINHA - Composição básica 
propano e butano, altamente tóxico e 
inflamável, tipo a granel residencial,

Carga C 13 1. acondicionado em botijão. Suas condições 2000 R$ 75,00 R$150.000,00 BUTANO 
deverão estar de acordo com a portaria n g 

47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da 
ABNT. (sem vasilhame) 

2. Vasilhame para Botijão de gás de 13KG,
UND 20 R$ 265,00 R$ 5.300,00 BUTANO com carga, residencial, retornavel. 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 73.200,00 R$ 155.300,00 

nçj  MU- 



PR E FEITUIA DE 

UIAITANA 
C 1 D A D E í) A C A N O A S 

449 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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Foram verificados os documentos para o credenciamento do representante da empresa licitante, 
sendo os mesmos vistados pela Sr. Pregoeira e membro da equipe de apoio. Passada a palavra 

ao representante não houve manifestação. Passou-se à abertura da proposta de preços. 

E F E 1 T ti R  A DE 

•UIA IMA IA 
CIDADE DAS CANOAS 

ATA 01 - REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E 

PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL - N2 026/2019 

Aos dois dias do mês de agosto de 2019, na cidade de Ubaitaba - BA, às 09:30 horas, em sessão 
pública, reuniram-se a Sra. Pregoeira Substituta, Nathália Rosa Silva e o Sr. Marcos Roberis 

Moreno Nunes, membros da equipe de apoio, designados pelo Decreto n2  019 de 02 de janeiro 
de 2019, visando a instalação da sessão pública de Credenciamento, recebimento, abertura das 
Propostas de Preços e Documentos de Habilitação apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N° 

026/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 10.520/2002, subsidiariamente na 

Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 19.07.2019 

e Jornal A Tarde no dia 22.08.2019, tendo sido a data de abertura retificada por meio de aviso 
publicado no diário oficial em 25.08.2019. Registra-se que a licitação fora marcada para às 9:30, 

mas diante da presença de um representante na sala da recepção, a Pregoeira determinou o 
prazo de 30(trinta) minutos para início dos trabalhos, de modo a permitir a participação de 

eventuais empresas retardatárias, em respeito ao princípio da ampla competitividade. O edital 

foi solicitado e adquirido por 4(quatro) interessados, conforme documentos inseridos nos autos 

do processo administrativo. Às 10:00h fora aberta a sessão, momento em que Sra. Pregoeira 
realizou as devidas apresentações é realizou-se o credenciamento do representante da 

empresa que compareceu ao certame, abaixo discriminada, com apresentação da declaração 

de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (DCAH) e declarações de 

ME ou EPP, conforme o caso. Registra-se as presenças da , Srt§ Ana Carine Assis Azevedo Souza, 

membro da empresa Res Publicae - Consultoria em Administração Pública para 

acompanhamento dos trabalhos. 

: .CRÉDENCIÁMENTO.r 

N2 FORNECEDOR REPRESENTANTE CRE OBSERVAÇÕES 

ARGUIMAN SANTOS ARGUIMAN SANTOS SIM APRESENTOU DOCUMENTO DE 

01 TAVARES ME TAVARES IDENTIFICAÇÃO (RG), 

CNPJ: CPF: 098.264.755-72 REQUERIMENTO DE 

62.154.422/0001-79 (Empresário) EMPRESÁRIO E ALTERAÇÕES, 

DECLARAÇÃO DE DCAH 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 



E R E E E E E A D E 5A1T~ 
D AD E DAS CANOAS 

RESULTADO 

Após verificação da aceitabilidade dos preços e verificação da regularidade dos documentos de 

habilitação, a Sr. Pregoeira divulgou o resultado da presente licitação, conforme abaixo: 

Lote único - Empresa: ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME 

Valor: R$ 155.300,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais) 

VERIFICAÇÃO DA ACEITABILIDADE DOS PREÇ 

Logo após a definição da melhor oferta, a Sra. Pregoeira passou a confrontá-la ao valor de 

referência obtido por meio de pesquisa de mercado, inclusive analisando os valores unitários, 

constatando-se a vantajosidade da mesma, motivo pelo qual fora aceita. 

HABILITAÇÃO 

Passou-se à abertura do envelope de Habilitação da empresa que apresentou a melhor oferta para 

o lote. Os documentos foram analisados e vistados pela Sr. Pregoeira e membro da equipe de 

apoio. Lastreada a palavra, não houve manifestação. Assim, considerando o cumprimento das 

exigências do edital, fora a empresa HABILITADA 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

EMPRESA ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME 

COTAÇÃO INICIAL R$ 170.540,00 

LANCES 
ja R$ 165.000,00 

29 R$ 162.000,00 

32 R$ 160.000,00 

42 R$ 158.000,00 
Se R$ 155.300,00 (MELHOR OFERTA) 

C 1 1 
d ti .'_  

ATA 01- REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E 

PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL - N2 026/2019 

:NcIAS NA ETAPA DE CLASSIFII 

Foi aberto o envelope "A"que estava devidamente lacrado, sendo a proposta conferida e vistada 

pela Sra. Pregoeira e membro da equipe de apoio. Verificou-se que a proposta de preços 

apresentou todas as exigências do edital, sendo a mesma CLASSIFICADA. Não houve 

manifestação. Passou-se à fase de lances (negociação) 

FASE DE LANCES (negocia 

LOTE ÚNICO 



ATA 01- REFERENTE À SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E 

PROPOSTAS PREGÃO PRESENCIAL - NQ 026/2019 

RECURSOS 
Não houve manifestação por recurso. 

ADJUDICA 
Diante da vantajosidade da melhor oferta e habilitação das empresas, o objeto da licitação fora adjudicado à 

empresa A B DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇOS e lote 02 à empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais a registrar, a Sra. Pregoeira deu por encerrado os trabalhos da reunião às 11:30h, 

lavrando-se a presente ata, que vai assinada por todos os presentes. 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

N 
Nathália Rosa Silvar

EM T~Es. 

Marcos R'. oreno Nunes 
Pregoeira Substituta Membro s: Equipe de Apoio 

RESAS LICl
/ 

ARG MA1SAN ' TAVRESME 

Ar: S ntos Ta res 

DE PRESEN S 

( L( ' 
-. ar e A1ssis Azevedo-Souza 

Res ublica- - Consultoria em Adm. Pública 

nüO1S] 



PREFErTUJADE LUIIÁÃITÁ~ 
CJDADF nAs CANJOAS 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

üOi88 
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À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

DOCUMENTA CÁ 0 DE HABILITA CÃO 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949/3230-2188 

187 



ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188  

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

HABILITA CÃO JURÍDICA 

1 o 0uu i ). 
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0.  

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 733230-2949 13230-2188  

* 
e 
e 
e 

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 
Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 
Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

19
Sra. Pregoeira, 

• A empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES, CNPJ 0  60.154.422/001-79, localizada 
• à RUA ANTÔNIO MENEZES, 70— CENTRO - UBAITABA, legalmente representada 
• pelo seu representante legal o Sr. Arguiman Santos Tavares, brasileiro, capaz, 

• solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade N° 1666210-56, expedida pelo 
SSP/BA, CPF/MF n° 098.264.755-72, DECLARA que: 

1. Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, resalvada a hipótese de 
• impugnação; 
* II. Executaremos o objeto da Ata de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
0 adotadas pela PREFEITURA; 
• III. Obedeceremos as ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do 
• contrato; 

e IV. Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 

e profissionais não figuram empregados da PREFEITURA; 

e V. O endereço para correspondência é RUA ANTÔNIO MENEZES, 70 - 

• CENTRO - UBAITABA, o telefone para contato é (73) 3230-2188, e o nosso 

e representante legal para assinatura de eventual ata e contrato é o Sr. Arguiman 
Santos Tavares, brasileiro, capaz, solteiro, comerciante, portador da Carteira 
de Identidade N° 1666210-56, expedida pelo (a) SSP/BA, CPF/MF n° 
098.264.755-72, residente e domiciliado à RUA ANTÔNIO MENEZES, 70— 

* CENTRO - UBAITABA. 
e 
• Atenciosamente, 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Ubaitaba-Bahia, 02 de Agosto de 

fa ARGU'Lf'IWe A 
CNPJ: .2.154.422/0 

* Arguiman Santos T 

e Proprietário 
R. G. n.2  1666210-56 S P/BA 

• CPF n.2  098.264.755-72 

e 
e 
e 
e 

ARES - ME 
01-79 
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas li 1 

LOGRADOURO 1,01.00. 010( 

RUA ANTONIO MENEZES 

At,e,0005 p,mcipsl 

4784900 
Al.v,ddu socundana 

4723700 

xxXxxxx 

xxxxxxx 

xxxxxXx 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

Mttrio de Oesenvoivmento, IndIástria e Comércio Exterior 

&ocrota'ix de Ccméç cio e Serviços 

Deprtamen, Nacional de Registro do Comércio 

e 
e 
e 
e 
e 
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e 
e 
e 
e 
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e 
e 
e 
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NUMERO DE IOENTWlCAÇ O DO REWbTRO DE EMPRESA - FERE DA REDE 

29104537145 
NIRE DA FILIAL (pr..ch, 00011011 SI CIO ril,01010a l,I,aI 

xxxxxxxxxxxxx 
NOME DO E1WE5AR]O (E0mp.t0. si.e abr.oi.*uro) 

ARGLJIMAN SANTOS TAVARES 
NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 
SEXO 

MFD 

ESTADO CIVIL 

CASADO 
REGIME DE bE'S(4 caadoi 

COMUNHÃO PARCIAL 
II 110 DE (pai) 

ARMANDO TAVARES DOS SANTOS 1 GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 
0nml sol 

SSP 

IDENTIDADE (flamolol 

01666210/56 
NASCIO) CIA 10.11 de-IX-M.1 ur CPFInofl,.,o) 

1 098264.755-72 04/08/1955 B 
EMA DP000 P013 (Iam., de en*ntlpaçào . somente no caso da mtno.( 

xxxxxxxx)(xxxx 
DOMÇllIADO POS ILOORADOUNO - pus. CV. *te) 

RUA CLEOBULO SANTANA 
NUMERO 

29 
COMPLEMENTO BAIRPO,'DISTRITO CEP 

45.545-000 CASA CENTRO 
uIOIC)PIO 

UBAITABA 
UF 

IBA, 
declara, sob as panas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
CODICO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO 

002
ALTERAÇÃO 

DESCRIÇÃO 00 EVENTO 
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOM E 
EMPRESARIAL) 021 e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
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DESCRIÇÃO DO EVENTO 
XXXXXXXAXXXXX 

DESCRIÇÃO [10 EVENTO 
xxxxxxxxxxxx 

CODIGO COE'oENTD COMO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
N0 EMPRLARAL 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME 

NUMERO 

70 
CbIoO oc LIUNICIPIO. 
(Uso dajtmla omera& 
1090 

CCoUi4.EMLN 30 I3AIRkOiDISTNITO C1P 

TEREO CENTRO 45.545-000 
UF 11515 

BA BRASIL 
VALOR DO CAPITAL. (po. extenso) 

CINQÜENTA MIL REAIS 

CORREIO ELL)KONICO II.MAII.J IdO 1011 ,I' ID 

UBAITABA pina299@hotmail.com  
VVLCN DO CAPITAL RI 

50.000,00 
DESCRIÇÃO DO OBJETO CODIGO DE ATIVIDADE 

ECONÓMICA 
lcnI COMERCIO VAREJISTA DE GAS 

COMERCIO VAREJISTA DE BEBI 
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 
DAS XXXXXX tONÃTO DE NOTAS 

0 Qj,GIO Ubaltaba — 
58 

?ça. Santo AfltC)fli0, 28 
- Ubataba 

e a proSOflt0 fOtOCóP ia 

o cri 9 d o ou fé 
I2O1.L_- 

Solo de Autenticidade 

1000,0111 do A.0000 do EN100 0 

AutenticaÇÃo 

2490.AB082041-O 

CerttC0 qu 
està cof° 

1-
I1i A tbIo di ota 

Atiltiroílo 

IRAN IRIAUESCI4OIJ 111€ FILIAL DI. QUIlOS UF LIV 

;. O
. i.liIlll 

Gn01aIMn .,IO,,n0014MI0101V0011I'1NM 

DelALIE 110100 DAS AIIV DOES NUMERO DE INSCI0IÇAO NO C10PJ USO DAJI,N:I- C*1RCLAI. 

OEPENDENTI oti 
AUORIZç,t.' 
GOVERFIAMEIAa 

NIRE ANTERIOR 

xxxxxxxxxxxxx 14101 
3ao 

621 54422000179 xxxxxxxxxxxxx xx 

ASSINATUIIA DA FIRMA PELO EMIFEESAIOIO (ou  Pele  lepp004llElflld000ll!InteJICtCOteI 

i b Á L - 

PALA DAS ATURA 

'' 17/0° 12 

ASSINATURA  DO EMPRESARIO 

AUTENTICAÇ DEFERIDO. 
PUBLIQUE- 

7 
flüü 
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Seczetana de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 
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2104537145 1 '°°°°°°°°°°°°
• 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
NACIONAUDACE ESTADO CIVIL 

BRASILEIRA CASADO -' 
SEXO REGEIS DE BENS(is caiado) 

M é2 F 1 COMUNHÃO PARCIAL 
FEJIO DEfEMI 
ARMANDO TAVARES DOS SANTOS GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 

RASCO EM (dM1 de nlicsu,to) IDENTIDAflE (Iidmsro) órgão .milscr UF fPrinulnhf o) 
• 04/0811955 01666210/56 SSP (BA 1 098.264.74,-72 

EMANCIPADO POR (fomil de .m.ndpøflo . s~ no caso de m.nor) 
= 

DOCIUAOO NA (LOGRADOURO loa, W. elo) NUMERO 
• RUA CLEOBULO SANTANA 29 

OOMAtEMB4TO ØAIRROlD)eTRflo CEP 
CASA CENTRO 45.545-000 

MUtocIPIO UF 
UBAITABA BA 

• ara, sob as penas da 1, não estar mpedido de exercer atividade emp a, que não possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
cÕoioO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO CÓGIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO 09 EVENTO 

• ALTERAÇÀO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOVE 
002 021 EMPRESARIAL) 

• CODIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCRiÇÃO DO EVENTO 
x,0000000ixxxx X)000IXXXXX)O(X 

XOCO XOOO 
• NOME EMPRESARIAl. : 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME 

Lo ADOIiRO,.V.. 
• RUA ANTONIO MENEZES 50 
• . COMALEMENTO ØAIR*OIDI$TSITO IrEP .": 

TERREO CENTRO 5
145545-000 

MUMcIPtO UF PAIS CORREIO ELETRONICO fE-RAIL) 
UBAITABA BA j BRASIL pína299©hotmail.com  

VALOR DO CAPITAL- RI VALOR DO CAPITAL - (per estsnso) 
50.000,00 CINQÜENTA MIL REAIS 

•......DE ATMOADE DESCRIÇÃO DO OEJETO ECONÓMICA 
COMERCIO VAREJISTA DE GAS 

• Afl.I.PfloclpM COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 11 Oficio Ubaaba - Ba 
4784900 -iça. Santo Antônio, 28 Ubaitaba-B, 

• MVMad.t.cundM AUTEtlT)CAÇAO 
4723700 Certifico éjue. a presente fotocópia 

Selo deAntIcId. esta çnfor rign4 e doufé. 
XXXXXXX I.Jiteba - E•3 . il201 

Autonticaçlo Xxxxxxx .— 
xxxxxxx 0.A8082042 .( ) Tabelião de Notas 

£ inc le Mmeida Escrewnle Autonzdi 
XXXXXXX vstr 1d: zi- s iii 

: xxxxxxx - 
DATA DE $1100 0*1 ATIVIDADES NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CfWJ TRANSPERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA 1W 1W NM NTER$OR  

62154422000179 . à 
ASSINA1URA DA FENdA PELO EMPRESARIO nu pelo eplosiulanlslsssàst*nlelg.mnt.) 

kàa4 4 Á & 1 
T M$$IAUJRA ASSINATURA DO EMPRESARIO 
2"!2O11 •.4...44t..Jf4 mddA -.4 ii'Oo. 

DEFERIDO. . - .. . . . -. ... ,.. 
PUBUQUE E ARQUIVE-SE  

-; 
-. •• • '

1111 O 1JIZVilti lii 
O"''-' II L fO'y' /1 . •. --Jr . ..• . A1201102476025 

.-t •••4 .7. 
,fõni  

                                

                                 



Ministéri. do De*nvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria da Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro .* Comércio - flIJPC 

Secretaria da Fazônda ....... 

SCVM - M. CRUZES 
JUNTA COMERCIAL DO ESTAtOD-SÁQ-PM)tO ........... 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
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CONTROLE INTERNET 

007410150-1 

111 PREME 

1IBELIONATO ÚL NL 
11  Oficio Ubsotaba -  Ba 

Santo Antônio. 28 - Ubaitaba-13.1.  

AUTE NTICAÇÃO 
rtifico que a presente fotocopia 
á conforririe.p9ri9tial e  lo 

aba - B; /201j 

Ner k AlrneJ E.'.tntc 

' . 

DEFERIDO REGISTRO 

~C 

Selo de Autenttclded 
Tlbllllol ES Josilço Es ESISES Es 014415 

Au0 

2490.A80820434  
0.605 

iimo DE EIENTW*CAÇAO OOREGISIRO DE EMPRESA. ~SEDE SEDE jruj*t 
3511006683-8 
NOME. DO EÇRESARlO (ono .. 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
NATI.& DE (ceds . uia UF NACIONAliDADE SEXO 
Ubatã BA Brasileira Masilino 
ES1ADO civ,. REGIME DE OENS i. c,AI( 
Separado(a) Judicialmente 
I-1LIAÇAO(MO 
ARMANDO TAVARES DOS SANTOS GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 
NASC1O EM ~a ES *IAIOIO) IDENI1OAD€ (IvImoivi ÕRGEID EMISSOR DE CPE nvmso 
04/0811955 1666210 SSP BA 098.264.755-72 
EMN1CAOO p041 Ø 55pç. 55fl4Ii5 65 

DOMIC*.IAOO NA (logiESoulo - NA. 56 140) 
RUA RIO GRANDE DA SERRA 97 
BAJNROIOiSTRITO CEP CODIcIO Do MUNICIPIO 
JARDIM CAIUBI 08588-580 5128 
CElEMENIO 

EEJNICE1O DE 4., 
ltaqua9uecetuba . . SP - Brasil 
declara5 nfto estU dqdxercdr tivld de a empresária, que 111 posu1 'ou4o registro 
de empresárto e••••.• ; ntaCdWeuttai dó itUb..de1øPaulo sua InscrIçao. 

Adequação da Empresa/Empresário ao Novo Código Civil; Transferência de Sede; 
NCME EMPRESARIAl. 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 
LOGAIAD04JRO ),I 56. lIa) i&A*RO 
RUA ANTONIO DE MENEZES 50 I(A156404)SIRIIO  
CENTRO 45545-000 620 
0)PLLEA 44O 

MIiNIPIO PAI CORREIO ELE MONCO l5.II 
Ubaitaba BA Brasil 
VALOR 00 CAP4TEt )) VALOR DO CAPITAL )pc. ev4es.o 

CÓOKIO DE ATMOADE OESCFEÇÂO 04) METO 
Atividade Principal 

DAI A 1* ivCIO DAS AIMOADES NLJI4ERO DE INSCRIÇAO NO CPU'J TRANSFERNCJA DE SEDE 001 ILIAl tIL OUTRA DL 1)11 DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMEPIT AI 
62.154.422/0001-79 

ASS56AI(JIRA DA FIRMA PELO EMPRE$AR'.O (ou p10 Ap es 564 514545 9. I&p'o5Ip5dS) __• ••••4_ (_\ 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME  
DAI A DE ASP4AtLA IASSNATURA DO E5M'RESARIO 40o pelo I$ØS$IIII*IPPUQSSIJOI) . 
18/0212011 1A1Mf SANTOS TAVRES(Empresário)fj444,O3 1,Ltj 
PARA USO EXCL11S10 bÁ JUN1*CMERC1At 

nOi32 



Rua Barra Funda, 930 - CEP 01152-000 

Ministérto do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional • • oo 
Secretaria da Faz 

méiiÜNRC 

JUNTA COMERCIAL 

SCVM M• CRUZEI 
IDE SÃO PAULO 

)/BELIONAfO DE NOYA 
1' Olicio tjhaituba - Ela 

ça. Santo Ant&O. 28 - Uoaitaba-B 

UTENTICAÇAO 
Tí.rtifico que a presente fotocóPi2 

conforn1 oriI o dou fé 
:)bStaL)a - Ba j 

 
1'I201 ) 

'T'pnc. ditva Ahi1ctda Tabehü.0 de Nota,  

::zr; 1:t Fct' •':': .':'.: 

JUCESP PROTOCOLO 
0.211.213111.1 

D. D O 

11101 

DEFEPIr)C 

SEO. DOC. 

1 

1 

Controle Internet 

007410150-1 

0101 11111 1111 

nT 

e 
e 

e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

DADOS CADASTRAIS 

rei 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS tNFRMAÇ0ES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERPADE. 

Ln 

o- 

O PRE 
o 

 

.. .. •. de MeiO 
7 99.3474 

TO'IP 

NIRE DA SEDE CNPJ DA SEDE 
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR 3511006683-8 62.154.422/0001-79 

ATO(S) 

Adequação da Empresa/Empresário ao Novo Código Civil; Transferência de Sede; 

NOME EMPRESARIAL. 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 

LOGRADOURO NÚMERO 
RUA ANTONIO DE MENEZES 50 

COMPLEMENTO BAIRROfDlSTRITO CEP CÓDIGO DO MUNICIPIO 
CENTRO 45545-000 620 

MUNICÍPIO UF 
Ubaitaba BA 

CORREIO ELETRÔNICO TELEFONE 
32302188 

VALORES RECOLHIDOS IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

GARE 24,00 NOME: ARGUIMAN SANTOS TAVARES (Empresário) 
DARF 10,00 ASSINATURA:0nmv'-^~ 

 __1//hCTURA: 18/02/2011 

* Selo de Autenticidade 
d Jt*ç. d .do 

• Autenticação 

• 2490.AB982044 
C.., 

e 
e 
* 



E -. 

- 1 
- -, 

A-3hLIONArO DL — ... 

l0Ofc4o,Uhtaba Ba 

a. Santo António, 28- Uba,taba-1 
AUTENITICAÇAO 

rtficoquOa presente fotocÕp. 
t- renfOTt4e-P originl e dou fe 

ba,abd Ea 

kimèWrj A1ín°i1a Tabtuu & 

Selo de AutenticIdade 
Treboeoe ei. Jee,teço do E.t.do do SoEi. 

AutenticaçSo 

2490.A8082045-3 

- 'T1ÇíX:udr? r1(k Aiw4E, T1  
3, S 0,..Alil Iri,l 1• -, 

DWICA muro LUM CC 4$EESUIOO O. mM *IJÇ1ft S$ .~-P -, 

cldo .om,Q4/0B/55. 
-- pruljsso COMERCIANTE 

DATA 00 tIASCIM(NTQ 

c0 2 6 7 S t71 21 RG 1.666.210 SSP BA 
1fflO . •fl*I ac

NI8M4flO .. -• 

RUA RIO GRANDE DA SEREA,N° 97— JO•  cAuer—IT/lQuAauEcETueA 5 
fl'A. VfN k  fieldjebflGE tMPt.TC,flAlÓ,((p,MWI8p,O/uE 

CEP 08.580 

não estando Iicursu wri nenhum dos ctHfl4Is prsvsiui em lui que O Impeço tio excitar  nmmv,dade mo(fltU. 4i imo jotsulndo utrs fltt 
IndIvidusI foUlttrbddi. declare para fr's do inscrlçCu no fleastro do Camércio -. . 

-ATOS:. -. . 

1 . CO'dSTITtIIGAO . . . . .7. flAIfSf,1ljc1 DE SEDE PMA OUTM IJ 
3 . $N'ECR. DE 1nANSF. DE SEDE D OUTRA dE E . tAMÉEeAUdo&tfl fld  SEU -0213 .

........... 

COMERCIAL . ..-: . . 

A, R1  (11  U, t Vi 1  A1  N 1  51  A, N,T,O,S, TI A, V I A IRIE III 1 1 1
9. 

_-L..J.-_-_i 1 1 1 ' t i i 1 1 1 1 1 1 i ) •i•  1 

INC I?RUNrKUT SOMUiTI SE AT Q RUA

,15 

 

10066E13 
.ys,affi. ETCIM)MVIO E COMPLEMNNIO 14m10 EMA tECI 

E, S1 1 R, A1 OjA, D, 01 P, 1, N1 H,E 4 1, R,I1  N1  li, 0, , N, Q, 3.,2,1, •:; 

X—XXXX—XXXXXXXX—X—X—XXX—XXX.X.»..XX...XN.X....XXX.)(... 
:
.. 

ow 

 ° -.iiij 

AejINlpÇAIA()$U5Q0* .ItTA COIAENCIAt1 

flUMI.UUflWI.Ol .• - - -,
.• 

U8AT1 (t3A) BRASIL SEP.ZJIiDICIALM. 
- DAT*IL Ttj AOo PAÍS 

j; ARMANDO TAVARES DOS SANTOS E GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 

CON1.IUIiT 

-E. AliEMAÇÂO DT DADOS DA SEDE O. PROTÉCAQ AO NUME cOW.ERc!AL 

:C-. :,ag 

Ied. 

1 1 1 1 J ! J 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 
e NOMI'fl I1M'RD rG!MO 

11 111 C, AI  i,u 1a,r 1 j, 1 1 1 1 1 1 1 1_ L__.i 1 a? NOME W~12 

O,B,5,8,0e( 
1 

ITAQuAqUc(ETUOA 2,<; Q - 

lJ.P.I7e GuDo4lMI eE 

11,o,o,c,o
-
o1ol: -l(DEZ EVILL  CRUZADOS N0V0S—x— 

_______________ T..1YUU DEIAq14.' IA?UN.. dO* EXTENSO 

-' -- 

-

- II li eu1 iii, 

Ue.JEIO IAIMOADE ESONMICA1 

BAR 
MERCEARIA 

1010 1/90 

:-ïu*ÕDA IeJPlfAi.- 
:.oMeii bO DUE1UME1d1 

- teils- 

. •. . . .--.:. - . -. :. ... :- :J. -.L.- ---. 

ee
t-k 1 i 1 

-h::- 

$ 

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL 
INSTtIUÇES DE PRELNCIIMEN10 NO VIflfl 

ARGUIMPN SANTOS TAVARES .  

2 .*UNtIMAOtE.M............. 
4 - AIIEI%EUII4 OS ftw. EM eVTAA UE : 
E ALTUAÇÂO DE DADO3 Dá num . - 

e. CAHCCI)J.tEIITO DE EeIeI.- 
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:1 



e 

L. UNA! L' 1) L-- N 0  -1 t- 
19 Wc4 ~taba - Ba 

Santo AJ1! 28 - Ubtab-& 
AUTEN*.AÇÁO 

tfioo -,3L49 e eeate fotocópia  
ea cor rnb Órígino e dou fé 

ttab / " 2Q1 

- Tz ;•; Tar,i&, $o Notes  
Ç ) EcromMO Ajr',i 

Selo de AutontiCtdedo 
T~ d.JÇ0  60 ~ 60 

AutenttCa° 

2490.A61022631 

: Z 

REiLiIMN SN-TO TflVPRE 

ki•)O fE n 

 

:IS Si'Tci 
LI jiF 1 1 

'5 
:.r:•:rr- CM--PRujÇ SÇ-' 

LEI N'  7  e IS DE 29;0&83 

e 
e 

e' e 

e 
e LI 

4 

e 
e 
e 
• Selo de AUtO tlCldde 

d 60 0040 

2490.AB1O2264- 
w 

t 
PLiuN,ru LE Ú1;¼S 
PDrco Ubaba - Ba 

Pç. Santo Mno, 28- 
AUTENT)CAÇÀt) 

Certi& q e p.'eente foocx5t 
C, nonm orinaI e dou'té 

-a 

C 1 c', t i.t73 lOIs 

e -  - t)o, - 1 •0(f 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

 

flOOi7 

 



• 26/07/2019 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Estado da Bahia » Destaque 

JUCEB - Serviços de Auto-Atendimento 

t3 JUCEB 
Juni Cocal do Estado da Bata 

Descrição Ato 

97225916 ALTERAÇÃO 

97091635 ALTERAÇÃO 

Num. 
Arquivamento 

29104537145 ALTERAÇÃO 

Av. Estados Unidos. 558 - Edf. Citibank - Comércio Salvador BA - CEP: 40010- 
020 

E-mail: iu:t 

00017:3 

• Nome Empresarial 

mo 
NIRE/CNPJ 

lã
Situação / Status 

Natureza Jurídica 

00 Capital Social 
• Capital Integralizado 

• Data do Ato 

o Constitutivo 

C Data do Início das 
Atividades 

lã Logradouro 

•omplemento 

Súmero  •  

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
• 02105/2011 

e 
• 

 

'Y.8,'04/201 1 

• 

,0  www.certidaoonfine4uceb.ba.gov
.brícertidaolpubbc&detalhamentoempresa?id-sqPessoa=39080~.~uencíai=000&íd.coJuntaComercial=29 

 e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

111 

Bairro 

CEP 

Município 

Objeto Social 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

29 1 0453714-5 / 62.154.422/0001-79 

REGISTRO ATIVO / SEM STATUS 

EMPRESÁRIO 

R$ 50.000,00 

R$ 0,00 

28/04/2011 

28,,'04/201 1 

R ANTONIO MENEZES 

TERREO 
70 

CENTRO 

45545000 

UBAITABA 

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)COMERCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS 

21/09/20 12 

Data Ultimo 
Nome do Evento Arquivamento 

ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

INSCRICAO DE 
TRANSFERENCIA DE SEDE DE 
OUTRA UF 



SALVADOR - BA, 26 de Julho de 2019 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

e 
e Ira o 
: 

 

JUCEB 
NROW  

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e III IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlIIlI 

página: 1/1 

o00177 
196100682 

e 
e 
e 
e 
e 

CONTROLE 75.091 .677.895.71 CPF SOLICITANTE: 031.823.885-33 NIRE: 29104537145 Emitida: 26/07/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

EMPRESA 
Nome Empresarial ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

NIRE(sede) CNPJ Araulvamento do ato Inicio da atividade 
Constituitivo 

29104537145 62.154.422/0001-79 28/04/2011 28/04/2011 

Endereco: 
RANTONIO MENEZES, 70 TERREO, CENTRO, UBAITABA, BA- CEP: 45545000 

OBJETO SOCIAL 
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 

CAPITAL SOCIAL PORTE 
R$ 50,000.00 

WNQUENTA MIL REAIS Não 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data Número 
21/09/2012 97225916 REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX 
Endereço: XXXXXX 

EMPRESÁRIO 
Nome do Empresário: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

Identidade: 01666210/56 CPF: 09826475572 
T ado civil: casado Regime de bens: comunhão parcial 

Observação 



SIMPLES 

Simples Nacional - Consulta Optantes 

ata da consulta: 26/07/2019 

Ø) Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

NPJ : 62.154.422/0001-79 
opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

*lome Empresarial: ARGtJIMAN SANTOS TAVARES 
e 

Situação Atual 

ituação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012 
e 

ituação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

e' 
Períodos Anteriores 

•pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

e 
4) pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

e 
• Agendamentos (Simples Nacional) 

$Z  

e 
e 

e 
ciendameritos no Simoles Nacional 

e nora do Awdam.nto iData. Hora do Cancelamwto 
1 /11/2011 08:13 

Sltuaçào do Aqendamento 
Convertido em Ópçào 

Número da Opção 
6794556 

e 
Eventos Futuros (Simples Nacional) 

e, 
tos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

e 
• Eventos Futuros (SIMEI) 
e 
jgfventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 



ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188  

E 

   

      

• À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

E 
Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

• Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 
e 
E 
E 
E 
E 

e' e 
e 
e 
e 

REGULARIDADE FISCAL E 
• TRABALHISTA 
E 
E 
E 
E 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
E 
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' REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 62.154.42210001-79 1610111990 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

TITULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 
NUNES GÁS ME 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO IDA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 
R ANTONIO MENEZES 70 TERREO 

CEP BAJRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 
45.545-000 CENTRO UBAITABA BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
pina299@hotmail.com (73) 3230-21881(73) 3230-2735 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 16/09/2009 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 1/1 
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26/07/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

No 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dezembro de 2018. 

E Emitido no dia 26/07/2019 às 13:08:11 (data e hora de Brasília). 

E 
e 

E 
e 
E 
e 
e 
E 
e 
E 
e 
E 
E 
E 
e 
e 
e 
e 
• https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJlcnpjrevalCnpjreva_COmproVante.asp  
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https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevalCnPireVaqSa.aSP  POOi73
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26/07/2019 Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 
e 
• Consulta Quadro de Sócios e 

e Administradores - QSA 

e CNPJ: 62.154.422/0001-79 
NOME EMPRESARIAL: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

e
CAPITAL SOCIAL: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) 

E A NATUREZA JURÍDICA NÃO PERMITE O PREENCHIMENTO DO QSA 

E 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

0 
e 
e 
e 
e 
e 

a 
e 
e 
e 
e 

e 



Município: UBAITABA 

CEP: 45545000 

Fax: O 

UF: BA 

E-mail: pina299@hotmail.com  

7 () 

26/07/2019 

ci 
Consulta ao Cadastro 

TRIBUTOS t CONSULTAS: CONSULTA AO CADASTRO 

    
Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Identificação 

CNPJ: 62.154.422/0001-79 Inscrição Estadual: 019.892.047 ME 

Razão Social: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

Nome Fantasia: NUNES GAS 

Natureza Jurídica: EMPRESARIO (Individual) 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 

Unidade de Fiscalização: INFAZ COSTA DO CACAU 

Endereço 

Logradouro: RUA ANTONIO MENEZES 

Número: 70 Complemento: TERREO 

Bairro/ Distrito: CENTRO CEP: 45545-000 

Município: UBAITABA UF: BA 

Telefone: (73) 32302188 E-mail: pina299@hotmail.com  

Referência: PROXIMO A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL Localização: ZONA URBANA 

Situação do DTE: CREDENCIADO Data do Credenciamento: 01/03/2016 

Situação da Conta: ATIVA Data da Criação da Conta: 01/03/2016 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Data de Inclusão do Contribuinte: 29/04/2011 

Atividade Econômica Principal: 

4784900 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

Atividade Econômica Secundária 

4723700 - Comércio varejista de bebidas 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

e - ESTABELECIMENTO FIXO 

e Condição: MICROEMPRESA 

•
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL 

Situação Cadastral Vigente: ATIVO 

Endereço: RUA ANTONIO MENEZES 

Referência: 

Bairro: CENTRO 

Município: UBAITABA 

Classificação CRC: Profissional 

Nome; GILBERTO DE JESUS PINA 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 

Nome: 

Endereço 

Endereço: PRACA DR XAVIER 1 ANDAR 

Número: 50 

Referencia: 

Telefone: (73) 32302735 

e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

Bairro: CENTRO 

Celular: (73) 81025239 

Complemento: TERREO 

Número: 70 

CEP: 45545000 

UF: BA 

CRC: 20623 -BA Tipo CRC: Originario 

CRC: Tipo CRC: Originario 
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e 
26/07/2019 Consulta ao Cadastro 

e 
Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco e 

e 
• Data da Consulta: 26/07/2019 

e 
e 
e 
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e 
e 
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e 
e 
e 
e 
e 
e https://www.sefaz.ba.govbr/scipts/cadastro/cadastroBaIresult.asp  



c) 

/ 

Usuario: SAULO DE TARSO SANTOS FERREIRA 

CL) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

- .i- GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

UBAI-1 AO A
20- Comprovante de Inscrição Municipal 

Numero de Incricao
Comprovante de lnscricao Municipal

Data de Abertura 

0001103
Situacao Cadastral

16/01/1990 

Nome ou Razao Social CNPJ/CPF 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES 62.154.422/0001-79 

Nome Fantasia 

NUNES GAS 

Codigo da Atividade Descricao da Atividade 
000000833 GAS LIQUEFEITO 

Logradouro Numero Complemento 

RUA ANTONIO MENEZES, 70 TERREO 

CEP Bairro Municipio UF 
45545000 CENTRO UBAITABA BA 

Situacao Cadastral Data da Situacao 

A 29de julho de2019 

•I1 III) 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA 

Alvará 
FISCALIZACAO DO FUNCIONAMENTO 

00289/2019 
CONCEDIDO A: 

lnsc. Municipal.: 0001103 Inscricao Anterior.: 000.001.103/001-61 
Razao Social: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

Nome Fantasia: NUNES GAS 

CNPJ: 62.154.422/0001-79 

ENDERECO: 

RUA ANTONIO MENEZES, 70- TERREO, BAIRRO CENTRO UBAITABA BA 

/ ATIVIDADES: 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 

OBSERVACAO: 

1 

Data de lnscricao no Cadastro Municipal: 16/01/1990 

Horario de Funcionamento: 

Emissao: 15/05/2019 Validade: 31/12/2019 

O 
O PRESENTE 

ORIOI  

VARA DEVERA SER AFIXADO EU LUGAR VISIVEL AO PUBLICO. 
TEM VALIDADE PARA A FISCALIZACAO SE APRESENTADO NA SUA FORMA 

PROIBIDO A SUA EXIBICAO POR COPIA, MESMO QUE AUTENTICADA. 

Laert 1 11Saflt0 acmeflt0 
rItBUTO 

Q~Q 3019, 
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26/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador 

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

CAIXA 
.ALKA c(- N:;M C.A EE:EpAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 62.154.422/0001-79 

Razão Social.ARGuIMAN SANTOS TAVARES ME 
Endereço: RUA ANTONIO MENEZES 70 TERREO / CENTRO / UBAITABA / BA / 45545-

000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/Ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 21/07/2019 a 19/08/2019 

Certificação Número: 2019072101093286906110 

Informação obtida em 26/07/2019 13:34:55 

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



e 
26/07/2019 

e 
e 

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

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

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
• todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
• sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

• Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:05:32 do dia 14/05/2019 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/11/2019. 

• Código de controle da certidão: E048.EAOC.BF84.OBD7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 

e 0001G7 
e 

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

• 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
• exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
• desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
• Nacional (PGFN). 

e 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

RUA RAFAEL OLIVEIRA, 011  CENTRO - UBAITABA - BAHIA 

CNPJ: 16.137.30910001-68 Telefono: 7332302977 Emall: trIbutosubaItabagmaIicom 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS 
• 0000242/2019 
• Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municipal, no uso de suas 

• atribuições, a requerimento da pessoa interessada, ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
certifica que ATÉ A PRESENTE DATA não consta, nas bases informatizadas e integradas 

• ao sistema tributário municipal, registros de débitos para com a FAZENDA PUBLICA 
• MUNICIPAL, com referência ao CPF ou CNPJ, inscrito no CADASTRO GERAL DE 

CONTRIBUINTES MUNICIPAL, abaixo identificado, excetuado a eventual existência de 
créditos tributários cuja exegibilidade esteja suspensa. 

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal exigir valores relativos a tributos 
municipais e seus acrescimos legais, bem corno em razao de posterior lancamento ou 
apuracao, ou decorrentes de inexatidao da iriformacao prestada pelo contribuinte ou, 
ainda, do restabelecimento da exigibildiade do credito tributaro, inclusive quando objeto de 
processo administrativo tributario e/ou acordo de parcelamento. 

COD.CONTRIBUINTE: 0003756 

CONTRIBUINTE: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

ENDERECO: RUA ANTONIO MENEZES, N9  70 - TERREO - CENTRO - UBAITABA- BA - CEP: 
45545000 

CNPJ 0: 62.154.422/0001-79 

COMPLEMENTO: 

DADOS ESPECIF1COS DO CADASTRO 
Não Aplicavel, Certidão por Cadastro Geral 

OBSERVACAO 

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda Invalidara este documento. 

Data de Emlssao: 15/05/201909:31:11 

Usuario: JESSECLEIA CONCEIÇÃO DE JESUS COSTA 
IA, 15 de Maio de 2019 

uiz S tosNasciftleflto 
TRrOIN1L1PAtS 

Validade Ate: 90 Dias 



OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 

. GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 26/07/2019 13:16 
SECRETARIA DA FAZENDA e 

* 

• Certidão Negativa de Débitos Tributários 
No 
1 111110

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do 

(o 
e 
e 
e 
e Certidão N°: 20191996724 

e 
e RAZÃO SOCIAL 

e ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

e 
e 
e 
e 
Ø

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

e 
e 
e 
e 
• Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
e Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar 

quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

e 
Emitida em 26/07/2019 conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias contados a partir da data de sua emissão. 

e 
e 
e 
e 
• A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 

e 
e 
e 
e 
e 
* 
e 
e 

e 
* 

Estado da Bahia) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

019.892.047 

CNPJ 

62.154.422/0001-79 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 62.154.422/0001-79 

Certidão n°: 177782260/2019 
Expedição: 26/07/2019, às 13:31:58 
Validade: 21/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

C e r t i f i ca - se que ARGUI MAN SANTOS TAVARES 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no  

62.154.422/0001-79, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO 

NEGATIVA 

e EMPREGADOR: ARGUIMAN SANTOS TAVARES (NUNES GAS) 
* CNPJ: 62.154.422/0001-79 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2019, às 13h30 
e 
• Quantidade de empregados com deficiência ou reabilitados da Previdência Social 

• contratados pelo empregador igual ou maior que a reserva legal prevista no artigo 

• 93, da Lei n°8.213/1991. 

e 
e 
e 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 

•
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. A certidão não exime a empresa de fiscalização para verificação da veracidade das informações 
• prestadas aos Registros Administrativos do Ministério do Economia. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 

•
http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/pages/pcd/verifica.seam  utilizando o código 35hVOb5. 

e 
 

S. As informações desta certidão são baseadas em declarações do empregador ao CAGED, atualizado 
no mês 05/2019, e à RAIS, Ano Base 2017. 

6. Válida até 25/08/2019. 

e 

e 
e 
e 
e 
* 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 



Página 1 de 1 

e 
e 
e 
e 
* 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

CERTIDÃO DE DÉBITOS 
NEGATIVA 

•w EMPREGADOR: ARGUIMAN SANTOS TAVARES (NUNES GAS) 

* CNPJ: 62.154.422/0001-79 
• DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2019, às 13h29 
e 
• CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - 

Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM 
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH a° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3 Conforme artigo 55 único da portaria 142112014 do MiE, a certidio ora Instituída rflstlrá 
sempre a última situaçio ocorrida em cadastros admlnIstratvos pelo emitente, da modo que, 
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá 
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a sltuaç*o atualizada doa 
mesmos. 

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço 
http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos  utilizando o código 35hVCzm. 

S. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente. 

000182 

E 
E 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho 

Relação de Infrações Trabalhistas 

EMPREGADOR: ARGUIMAN SANTOS TAVARES (NUNES GAS) E TODAS AS SUAS FILIAIS. 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2019, às 13h30 

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 

Quantidade de Processos Por Situação: 

Procedentes com efeito para reincidência:0 
Procedentes sem efeito para reincidência:0 

Todos os demais: Não consultado. 

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na 
Portaria Interministerial MTE/SDH n 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de 
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço 
http://cdcit.mte.brlinter/cdcit/pages/infracoes/verificar  utilizando o código 35hVSZI. 

4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente. 

5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo 
dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade. 

 

 

Consulta a Infrações Trabalhistas . Lei 12.527! 2011 . http:llcdcit.nite.bilintedcdcit!pagesilnfracoes! 
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À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

QUALIFICA CÃO TÉCNICA 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 /3230-2188 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BAHIA. 
CGC/CNPJ: 16.137.29110001.02 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES - 
ME, inscrita no CNPJ/ME de N° 62.154.422/0001-79, estabelecida na cidade de 
Ubaitaba - BA na RUA ANTONIO MENEZES, 70, CENTRO, detém qualificação 
técnica para atuar em: 

1. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES. 
2. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES. 

Os serviços contratados foram prestados com excelência, qualidade e de acordo com 
os objetos e prazos pré-estabelecidos, bem como de forma ética e sigilosa. 

Atestamos ainda que sempre foram demonstrados a eficiência e a credibilidade dos 
trabalhos que nos foram apresentados. 

Atenciosamente, 

Aurelino Leal, 26 de Julho de 2019 

Avenida Alonso, s/n0  Centro - Aurelino Leal - Bahia. 



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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA' 
UNIDADE GESTORA ' FONTE 1 ProJetà1AtIvIdádõ Elemento de Despesa 

02 03.01 00 2005 33.90.30.99 
02.05.01 19 2015 . 33.90.30.99 
02.05.01 19 2042 , 33.90.30.99 
02.05.02 04 1 2049 33.9030.99 

OÜOi5 

Pregão Presencial n° 035/2016 

e 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BAHIA. 

• CGC/CNPJ: 16.1372.9110001.02 

• ESTADO DA BAHIA 

• MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL 

• PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2016 

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°004/2017 

• CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM 
ENTRE SI, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE AURELINO 
LEAL-BAHIA, E DE OUTRO, A EMPRESA ARGUIMAN 
SANTOS TAVARES. 

• Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL, pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n°. 16.137291/0001-02, localizado na Avenida Alonso, 
sln°, Centro, nesta cidade de AURELINO LEAL, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pela sua Prefeita ELIZANGELA RAMOS ANDRADE GARCIA, brasileira, casada, Educadora, 

• portador da cédula de identidade RG N° 04261370.19, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
• Estado da Bahia e do CPF/MF N° 658.208.275-20, residente e domiciliada na Rua Presidente Médici, 320 - 

• Centro, nesta cidade de Aurelino Leal, Estado da Bahia, Estado da Bahia, e de outro lado a empresa, 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES, sediada Rua Antônio Menezes, no 70, Centro - Ubaitaba Estado da Bahia, 
cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o no 62,154.422/0001-79, adiante denominada 

• CONTRATADA, neste ato representada por Arguiman Santos Tavares, na qualidade de proprietário, 

• brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 0166621056, expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF 098.264.755-72, residente na Rua Cleobulo Santana, 
n° 29, Centro, cidade de Ubaitaba, Estado da Bahia, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 

• FORNECIMENTO, de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 035/2016, 
• que se regerá pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir 

• ajustadas. 

1 . CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

• Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE GLP E VASILHAMES PARA GLP, em conformidade 

• com a proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre este termo contratual e 
adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do Municipio. 

• § 1°  . A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
• supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do vaior 

inicial atualizado do contrato, conforme a Lei Federal n° 8.666/93. 

to II. CLÁUSULA SEGUNDA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
410 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BAHIA. 
CGC/CNPJ: 16.137.29110001-02 

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

§ jO 
- O Valor Global do presente contrato é de R$ 50.505,00(cinquenta mil quinhentos e cinco reais). Tal 

valor pactuado é fixo e irreajustável, assim distribuídos. 

§ 20  - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou 
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

• § 30. O pagamento será efetuado mensalmente através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito 
em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e 
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. 

02.05.03 01 2012 33.90.30.99 

02.07.01 02 2028 33.90.30.99 

02,07.02 14 2016 33.90.30.99 

02.07.02 14 1 2032 33.90.30.99 

02.08.01
*

29 2054 33,90.30.99 

02.08.02 00e29 2017 33.90.30.99 

02,08.02 29 2074 33.90.30.99 

02.08.02 29 2075 33.90.30.99 

02.08.02 29 2076 33.90.30.99 

ESPECIFICAÇÂQ, ' . 

RECARGA DE GAS 50,85 45 76500 NACIONAL 

1. LIQUEFEITO DE PETROLEO - UND 900 
GLP —13 KILOS 
VASILHAME PARA GÁS GLP

"ND 1 30
158,00 4.740,00 NACIONAL 

2. KILOS 

VALOR GLOBAL R$ 50.505,00 

e 
• § 40  - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 

• imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse 
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

• IV CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS E 
• VIGÊNCIA 

e
O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será imediatamente após solicitação da secretaria e a 

e vigência do contrato será de 02 de Janeiro de 2017 até 31 de Dezembro de 2017. 
E 

• 4.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram 
• literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a: 
e 

e 
e 

e 

Pregão Presencial n°035/2016 p a 

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e 
no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da 
Administração; 
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e PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AUREUNO LEAL - BAHIA. 
CGC/CNPJ: 16.137.291/0001.02 

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente ás 
observações e exigências que lhe forem solicitadas; 
C) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; 
d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e/ou 
a terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob 
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou 
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas após a sua ocorrência; 
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato: 
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato; 

e 
e h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando á 

1) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 
perfeita execução deste contrato: 

j) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; e 
k) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução e
completa e eficiente do transporte dos bens: 

e 1) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de 
e sua quantidade, preço unitário e valor total; 

m) Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na legislação e 
pertinente; e n) Transportar os produtos conforme determinam as normas, em perfeitas condições didáticos e higiene 

e e de modo que assegure a integridade e a qualidade dos produtos; 
Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária; • o) 

e P) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 
Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE: 

* Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração; 
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução s) 

completa e eficiente do conlrato. e 
e 
e 
* O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por 
• determinação legal, obriga-se a 

•
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 

• b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
10 (dez) dias da assinatura; 

• c) Proceder á publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no 

• prazo legal. 

V - CLÁUSULA QUINTA. DAS PENALIDADES 
e 
e O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou 

entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei 
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo: 

• 
Pregão Presencial n° 035/2016 

e 

4,2. . OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

n,0015c 



e 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BAHIA. 
• CGC/CNPJ: 16.137.291/0001-02 

e 
b) declaração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com 

órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e 
• Municípios por prazo de até 05(cinco) anos; 
• c) descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Aurelino Leal pelo mesmo prazo 

• previsto na alínea anterior; 

d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
objeto não entregue; 

e) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia 
subseqüente ao trigésimo. 

• § 10  - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou 

• de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente. 

§ 20  As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

E 

• § 30  - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à 
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária. 

• VI . CLÁUSULA SEXTA. DA RESCISÃO 
E 

• A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais, e as 
previstas na Lei n° 8.666/93. 

• § 10. A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos 
• incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

§ 20. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a Xl e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não 
• cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

• VII- CLÁUSULA SÉTIMA - COBRANÇA JUDICIAL 

op As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 
• Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de 
• créditos, sempre que possível. 

VIII - CLÁUSULA OITAVA. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
E 

• § 10. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

• terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

d § 20. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
• as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

a) advertência; 

40 
E 

e 
0 

E 

§ 30  O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em 

E
parte. 

E 

E 

• Pregão Presencial a° 035/2016 

E 



Aurelino Leal (BA) 02 de Janeiro de 2017 

\ 

MUNICIPIO DE AURELINO LEAL -CONTRATANTE 
ELIZÂNGELA RAMOS ANDRADE GARCIA 

Prefeita Municipal 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE AURELINO LEAL - BAHIA. 
• CGCICNPJ: 16.137.291/0001-02 
e	 § 40. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis 

com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-à, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 

e
e as disposições do Direito Privado. 

a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

e 
• b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de 

atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

• § 70. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no 
• Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 
0 
lã 

• As partes elegem o Foro da cidade de Aurelino Leal, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
• 

 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

• E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

• § 51. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução 
• dos serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da 

• CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

• § 60. Após o 100  (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá 
optar por uma das seguintes alternativas: 

e 

lX CLÁUSULA NONA - FORO 

e 
e 
E 
e 

* 
* 
E 
E 
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TESTEMUNHAS: 
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CONTROLE DO F SCO 

IIII "III' I'lII IIIIIl IIIlIlI III IIIII 

e 
e 

mo 

e 
e 
e 
e 
e 

e 
e CÁLCULO DO ISSQN 

e
INSCRIÇÃO MUNICIPAL. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

110300161 

e DADOS ADICIONAIS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PLANEJAMENTO E FINANÇ 
AS. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

AGENCIA 3530 OPERAÇÃO 003 CONTA 1347-6 ARGUIMAN SA 
NTOS TAVARES 

RECEBEMOS DE ARGOIMAN SANTOS TAVARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF. 

N°000.000541 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

SÉRIE: 1 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÀO 
MUNICIPIO AURELINO LEAL 16.137.291/0001-02 29/12/2017 
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CIO' DATA DE ENTRADA/SAIDA 
AV ALONSO, SfN - CASA CENTRO . 45675-000 
MUNICIPIO FONE/FAX UP 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 
Aurelino Leal 981086299 BA 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS - VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 

RAZÃO SOCIAl. FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO 1W CNPJICPF 
9 - Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
11 gas butano s/n 297,000 143,000 

BASE DE CALCULO DO ISSQN 

RESERVADO AO FISCO 

VALOR DO ISSQN 

P00 1 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
ME 

RUA ANTONIO DE MENEZES, 70 - TERREO - CENTRO, 

Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

venda de mercadorias 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

019892047 

CHAVE DE ACESSO 

2917 1262 1544 2200 0179 5500 1000 0005 4110 0036 7141 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no sito 

da Scfaz Autorizadora 
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÀO DE USO 

129170134547354- 29/12/2017 12:06 

DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O - Entrada 

Saída 1 

N° 000.000 541 

SÉRIE: 1 
Página 1 de 1 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TIOS CNPJ 

62.154.422/0001-79 

e 
e 
e 

FATURA 

•
AGAMENTO A VISTA 

e 

TRANSI'ORl'ADORJVOLUMES TRANSPORTADOS 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

VLR ICMS VLR 1P1
ALIQ, 1 ALIQ 
ICMS 

1 
IPI NCMISH CST 

ICFOP 
 UNID QTD. VLR UNIT VLR TOTAL SC ICMS 

27111910 10400154031 UN 1 1100001 70,00001 770,00 

 

CÓDIGO DESCRIÇÂO DO PRODUTO/SERVIÇO 

003 

 

OLP EM BOTIJAO DE 13 KG 

e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 



Ill 11 111 1111111 1111 IIIII 1111111 1  

e CÁLCULO DO IMPOSTO 

e 
e 
e TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

CÓDIGO 

0001 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

AGUA MFNERAL. 20 L 

NCM)SH CST ICFOPI UNID QTD 

22011000 1 0400  1 5403  1 UM  1 50,0000  1 7,50001 375,00 

VLR UNIT VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
ME 

RUA ANTONIO DE MENEZES, 70 - TERREO - CENTRO, 
Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

NATUREZA DA OFERAÇÂO 

venda de mercadorias 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

019892047 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

e 
e 
e 
e 

FATURA 

AGAMENTO À VISTA 

CONTROLE DO F SCO 

111 111111 11111111111 1111  

CHAVE DEACES O 

2917 1262 1544 2200 0179 5500 1000 0005 4210 0067 5005 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site 

da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

129170134550077- 29/12/2017 12:15 

* 
* 

e 
e 
e 

RECEBEMOS DE ARbUIMAr4 SANTOS TAVARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-, 

N°000.000.542 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1 

DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O - Entrada 
- Saída 1 

N° 000.000.542 
SÉRIE: 1 

Página 1 de 1 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. CNPJ 

62.154.422/0001-79 

VIR ipi do 
ICMS 

ALIQ 
IPI 

e 
e 
e 
e 

'e 

CÁLCULO DO ISSQN 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRJ\ÇAO PLANEJAMENTO E FINANÇ 
AS, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONôMICA FEDERAL 

AGENCIA 3530 OPERAÇAO 003 CONTA 1343-6 ARGUIMAN SA 
NTOS TAVARES 

e 
e 
e 
e 
E 
e 
E 

E 
E 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO 
MUNICIPIO AURELINO LEAL 16.137.291/0001-02 29/12/2017 
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA 
AV ALONSO, SÍN - CASA CENTRO . 45675-000 
MUNICIPIO FONE/FAX UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 
Aurelino Leal 981086299 BA 

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOS DO ICMS 1 BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
9 - Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICÍPIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPéCIE MARCA NUMERAÇÃO
r 

SO BRUTO PESO LIQUIDO 
50 AGUA FONTE DE VIDA S/N 1.050,000 1.000,000 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
110300161 

RESERVADO AO FISCO 



DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 
0- Entrada 
1 - Saida 

N' 000.000 540 
SÉRIE: 1 

Página 1 de 1 

1 

1 11111 II 'II 1)11)1 IIIlII 11111111 1111 

INSCR1ÇÂO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ 

62.154.422/0001-79 

NCM/SH CST CFOP UNID QTD 

27111910 0400 5403 UN 18,0000 

VLR. UNIT VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS ICMS 

7000001 1 260,00 

VLR IPI ALÍQ 
IPI 

e 
e 
e 

e 
e 

e 
e 
e 
e 

ARGULMAN SANTOS TAVARES 
ME 

RUA ANTONIO DE MENEZES, 70 - TERMO - CENTRO, 
Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

venda de mercadorias 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

019892047 

CONTROLE DO F OCO 

III JHII O!) 
CHAVE DE ACESSO 

2917 1262 1544 2200 0179 5500 1000 0005 4012 7054 5991 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.t'azenda.gov.br/portal ou no site 
da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

129170134545458- 29/12/2017 12:00 

11111111 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

e 
e 
e 
e 

ÇATURA  

e AGAMENTO À VISTA 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

003 GLP EM BOTIJAO DE 111<0 

CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRJÇÀO MUNICIPAL VALOS TOTAL DOS SERVIÇOS 

110300161 
DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL A 
GENCIA 3530 OPERAÇAO 003 CONTA 1347-6 ARGUIMAN SANTOS 
TAVARES 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 

e 

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

RESERVADO AO FISCO 

( 

qp 

RECEBEMOS DE ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-c 

N°000.000540 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

SÉRIE: 1 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPI/CPF DATA DA EMISSÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURELINO LEAL 11.493.886/0001-79 29/12/2017 
ENDEREÇO BAIRRODISTIUITO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
RUA PRESIDENTE MEDICE, 174 - CENTRO - 45675-000 
MUNICIPIO FONE/FAX hP 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 
Aurelino Leal 981423861 BA 

RASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS RASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPF 
9 - Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 
18 gas butano s/n 486,000 234,000 



1111 111 

CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

110300161 

e 
e 
e 
e 
e 

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

e 

RECEBEMOS DE ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ME-e 

N°000.000439 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

SÉRIE: 1 
•¼ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPI/CPF DATA DA EMISSÀO 
MUNICIPIO AURELINO LEAL 16.137.291/0001-02 12/07/2017 

- ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADBJSAIDA 
AV ALONSO, S/N - CASA CENTRO 45675-000 
MUNICIPIO FONE/FAX UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 
Aurelino Leal 981086299 BA 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,44 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.11 1,44 

RAZÂO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UP CNPJ/CPF 
9 - Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICIPIO 1/E INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 
17 0,000 0,000 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSTíFOF 111/ID, QTD VER. UNIT VLR. TOTAL BC ICMS VLR CMS f VLR lEI ALIQ ALIQ

003 OLE EM BOTIJAO DE II (O 271I I9IS 0400403 UN 16,0000 39.59001
0 004 VASILHAME DE OLI'I3 KO 73II0000 0400403 UM 1,0000 158,0000 II58,00 

RESERVADO AO FISCO 

e 
e 

e 
* 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
ME 

RUA ANTONIO DE MENEZES, 70- TERREO - CENTRO, 
Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

venda de mercadorias 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

019892047 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

CONTROLE DO FISCO 

1111111 1 Hill iiltlllllllhl 1111111 IIlIIl 11111 HIH 1H11 
CHAVE DE ACESSO 

2917 0762 1544 2200 0179 5500 1000 0004 3911 0940 7700 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site 
da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

129170077731094- 12/07/7017 12:28 

DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 
O- Entrada 

- Saída 1 

N° 000.000 439 
SÉRIE; 1 

Página 1 de 1 

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SI/BST TRIR CNPI 

62.154.422/0001-79 

• FATURA 

e AGAMENTO À VISTA 

e CÁLCULO DO IMPOSTO 

e 
e 
e TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

e 
e 
e 
• DADOS DO PRODUTO/SERVICO 

e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

DADOS ADICIONAIS 

çS 

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPOSITO EM CONTA CORREN 

TE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 3530 OPERAÇÃO 00 

3 CONTA 1347-6 ARGUIMAN SANTOS TAVARES 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa ARGUIMAN 

SANTOS TAVARES - ME, inscrita no CNPJ sob o n2 62.154.422/0001-79, estabelecida na Rua 

Antonio Menezes, nQ 70, centro, libaitaba - BA, foi vencedora do PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS N2  010/2017, e forneceu satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de 

Ubaitaba, através dos Contratos n 159/2017, os itens discriminados abaixo: 

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada 
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

Ubaitaba-BA, 31 de julho de 2019. 

MUNICÍPIO DEI5BAITABA 
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO- Prefeita Municipal 

~~_ 1~,  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

GÁS DE COZINHA - Composição básica propano e 
butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel 

1
residencial, acondicionado em botijão. Suas Carga 13 kg

980 
condições deverão estar de acordo com a portaria n2 
47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da ABNT. 
(sem vasilhame) 
Vasilhame para Botijão de gás de 13KG, com carga, 

2 residencial, retornável. UND 30 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 01 61 37309/000T 
Ubaftaba - BA. 



CONTRATO ADMINISTRATIVO N 213/2018 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N2  012/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  133/2018 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O 
MUNICÍPIO DE UBAITABA E DE OUTRO, A 
EMPRESA ARGUIMAN SANTOS TAVARES - 
ME 

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ/MF N2  16.137.309/0001-68, com sede 
administrativa na Rua Rafael Oliveira, 01  01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. SUELI 
CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF n 215.788.695-87, 
portadora do RG n2  01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua Cícero Ribeiro de Castro, 56, Centro-
Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000, no uso das atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei 
Federal n2  8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, 
daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ARGUIMAN 
SANTOS TAVARES-ME, inscrita no CNPJ (MF) Ng 62.154.422/0001-79, estabelecida na Rua 
Antonio Menezes, n2  70, centro, Ubaitaba - BA, representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF N 
098.264.755-72, portador da cédula de identidade N2  01666210-56 - SSP/BA, residente na Rua 
Cleobulo Santana, 29, centro, Ubaitaba-BA - CEP 45545-000, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto Municipal n2  059/2013 e demais legislações pertinentes, 
conforme o PREGÃO PRESENCIAL N2  012/2018, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, conforme 
especificações do Termo de Referência constantes no Anexo 1 - Especificações/Proposta de Preços. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em 31/12/2018, 
ou com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000. CNPJ 
Ubaitaba - BA. 

ÓRGÃO UNIDADE PROJETO/ ELEMENTO FONTE RECURSO 
ORÇAMENTARIA DESPESA 

ATIVIDADE 
03.04.00 - SEC. 03.04.04 - SEC. 2103 - GESTAO DAS 339030 - MATERIAL 00 

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO AÇOES DA SECRETARIA DE CONSUMO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

137309/0001-68 

flOÚ1Y 



Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 

03.05.00 03.05.05 2107- GESTÃO DAS 339030 - MATERIAL 00 
AÇÕES DA SECRETARIA DE CONSUMO 

SEC. FINANÇAS SEC. FINANÇAS DE FINANÇAS 

030600- SEC. 03.06.06 - SEC. 2111 - MANUTENÇÃO DO 339030-MATERIAL 01 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONSUMO 

03,06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2113 - MANUTENÇÃO 339030 - MATERIAL 19 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 4039- GESTÃO DAS 339030 - MATERIAL 04 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO AÇÕES DO SALÁRIO DE CONSUMO 

EDUCAÇÃO 

03.07.00- 03.07.07- 2114- GESTÃO DAS 339030 - MATERIAL 02 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO DE CONSUMO 

SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 15% 

03.07.00- 03.07.07- 2114-GESTÃO DAS 339030-MATERIAL 14 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO DE CONSUMO 

SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 15% 

03.09.00- 03.09.00- 2125 - GESTÃO DAS 339030- MATERIAL 00 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DA SECRETARIA DE CONSUMO 

DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL TO SOCIAL SOCIAL 

03.09.00- 03.09.00- 2037 - GESTÃO DAS 339030 - MATERIAL 29 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DO CRAS DE CONSUMO 

DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN 
SOCIAL TO SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR VALOR 
LJNIT.RS TOTALR$ 

GÁS DE COZINHA - Composição 
básica propano e butano, altamente 
tóxico e inflamável, tipo a granel 
residencial, acondicionado em Carga 13

900 71,00 63.900,00 
botijao. Suas condições deverão kg 
estar de acordo com a portaria n2 47, 
de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 
da ABNT. (sem vasilhame) 
Vasilhame para Botijão de gás de 

2 13KG, com carga, residencial, UND 30 220,00 6.600,00 

retornável. 

VALOR TOTAL: R$ 70.500,00 (SETENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) 

Ubaitaba - BA. 

qp 

qp 
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e 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
- O Valor Global do presente contrato é de R$ R$ 70.500,00 (SETENTA MIL E QUINHENTOS 

REAIS), conforme itens, quantitativos e valores abaixo: 



w 
e 
e 

e 

e 

e 

e 
e 
e 
e 
e 

11 - O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela 
dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 
li - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

• § 12 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo 

• ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências 

e	 necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentação, devidamente regularizada. 

• § 22  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

• aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 
§ 39 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

• como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

•	 § 42 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhistas. 

e 
• CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

1 - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação da Secretaria Solicitante, 
através de emissão da Autorização de Fornecimento. 
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 

e responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL N2  012/2018, 

C	 Termo de Referência, Anexo 1, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste 
instrumento. 

• lii - O prazo máximo de entrega é de 15(dias) horas a contar do recebimento de cada solicitação. 

•	 Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído 
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação 
assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital. 

e 
•	 § 12 Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor 

responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. • § 22 A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e 
• w datas de entregas futuras dos produtos licitados. 

§ 39 O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 
devidamente comprovado pela empresa vencedora. • § 49 A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa 

e vencedora da obrigação de ressarcir o Contratante do valor correspondente aos Custos que vier a ter 

•	 para suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento dos 
produtos/materiais. 

• § 52 Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação 
dos serviços. 
§ 62 Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para 

• providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas 

• previstas neste edital e de ressarcir à Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na 
forma do disposto neste instrumento convocatório. 

e 

e 

e 

e 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÔES 

e 

e 
DA CONTRATADA: 

• 1 - Constituem obrigações da Contratada: 
• a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento 

emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, 
obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive 

• quanto à marca; 

• b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 

C responsabilidades; 
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

• d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

• anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos 
produtos. 

• 

 

§1Q A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do 

•
prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para 
cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do 

• contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com 

• multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive 
em rescisão unilateral do contrato. 

• § 22  Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi 

e apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade 

C igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao 
fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, 

• devidamente comprovada. 

§ 32  A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela 
• CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que 
• emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no 

• parágrafo anterior. 

• DA CONTRATANTE: 

e 
e 

e

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo 

- Constituem obrigações da Contratante: 

estabelecido por Lei. e d) Fica desigando para acompanhamento, fiscalização e execução do presente contrato a Sra. 
e Sulilan da Silva Alves inscrita no RG sob o n° 09399339-00, e no CPF/MF sob o n° 

022416085-05 - Portaria: 003/2018. e 
• CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 
• Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, 

• § 1 - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base 
no Art. 65, II, da Lei 8.666/93. 

e 
e 
e 
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e 
e 
e 
e 
e 
• a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite 
• de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar 
e motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro 

do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 112  dia de atraso, 
será considerado descumprimento total da obrigação assumida. 

0 c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 

• descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser 
reconhecido pela Administração. 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município 

e de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas 

• que causem prejuízo à Administração; 
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período 0 de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou 

• fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer 
ato ilícito. 

• § 12 As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 
e 
C § 22  As sanções previstas nas alíneas "a" e "f' poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções 

previstas nas alíneas "b", e "c" 
e 
• § 42 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA 

ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, O contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado 
O judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n2  8.666/93. 

§ 52 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e 

§ 62  No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 

§ 72 Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) 
dias corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados. 

§ 82Após o 11 (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a 
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promovera rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao 
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001 - 
Ubaitaba - BA. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução 
do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou 
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções: 

• as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
e comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

e 
O 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
* 

e 
e 
e 
e 
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e 
• A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e 

• as previstas na Lei n2. 8.666/93. 

op § 12  A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
• previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

e 
• § 22  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n2. 8.666/93, 

não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
e 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA,o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre 
• o fornecimento objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 
e 
• As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução, 
. constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a contratada 

por infrações ao presente contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos. 
e 
• CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

* 1 - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
• com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

II - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
10 com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
e 
e 
e

lii - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 

•
IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 

to
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 

e 
• V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 

execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado 

• à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita 

• da CONTRATANTE. 

4 VI - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS, no 
Ao Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 

E 

E 

e 
e 
e 
• Rua Rafael Oliveira, 01 - Centros CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
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e 

e 
CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O fornecimento dos produtos /materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor 
designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste 

• instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

• execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como 
prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93. 

e CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
e mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
e 
C

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

MUNiCÍPIO D?AITABA 
* SUELI CARNEIRO DÁ SILVA CARVLHO- Prefeita Municipal 
• (Contratanfrj 

e 

e 

• ARGUIMAr\SN '!TAVAIS-ME 

C
ArguIma ántos Tavares 

,Contratada) 

e 

e 

e 

E 

E 

e 
e 
e 

e 

e 

e 
e 

e 

e 

e 
E Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/000 
• Ubaitaba - BA. 
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CONTRATO N9  145/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N2  046/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 138/2019 
e a 
• CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 

E GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO Às 0 NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

• QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O . MUNICÍPIO DE UBAITABA E DO OUTRO 

LADO, A EMPRESA ARGUIMAN SANTOS • TAVARES - ME. 

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ NQ 16.137.309/0001-68, com sede administrativa na Rua 

• Rafael Oliveira, n9 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir denominado CONTRATANTE, neste 

e
ato representado por sua Prefeita Municipal a Sr. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, 
portadora do CPF MF n2 215.788.695-87, RG n2 01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua Cícero Ribeiro de 

O	 Castro, 56, Centro- Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000 e do outro lado a empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES- 

ME, inscrita no CNPJ (MF) N2 62.154.422/0001-79, estabelecida na Rua Antonio Menezes, n2 70, centro, 

Ubaitaba - BA, representada neste ato pelo seu proprietário o Sr. ARGUIMAN SANTOS TAVARES, brasileiro, 
O	 casado, empresário, inscrito no CPF/MF N2  098.264755-72, portador da cédula de identidade N2 01666210- 

56 - SSP/BA, residente na Rua Cleobulo Santana, 29, centro, Ubaitaba-BA - CEP 45545-000, resolvem firmar o 
•	 contrato sob a regência da Lei Federal N9 8.666/93 e suas posteriores alterações e mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

e 
e CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento contratual tem por objeto AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA EM 

0 ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRESSUPOSTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
• A presente contratação decorre da DISPENSA DE LICITAÇÃO N9 046/2019, a qual constitui peça integrante 

e 

e 

e 

e 
e 

e 

e 

e 

O 

O 

e 

e 

e 

O 

O 

• deste instrumento, independentemente de transcrição. 

e 
e 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado R$ 17.510,00 (Dezessete mil quinhentos e 

dez reais), conforme itens, quantitativo e valor unitário abaixo: 

12 A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, 

devidamente assinadas por preposto autorizado pelo Órgão para conferência dos quantitativos efetivamente 

entregues. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou 

Faturas. 

t_~ 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ MATERIAIS UNID QT.
VALOR VALOR

UNIT. R$ TOTAL R$ 
01 

GÁS DE COZINHA UND 230 72,00 16.560,00 

02 
AGUA MINERAL UNO 100 9,50 950,00 

n 001 1 
/ 
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§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

e 
C	 § 42 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões de regularidade 

fiscal e trabalhista. 

e 
Ô CLÁUSULA QUARTA - DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

- Os produtos serão solicitados conforme as necessidades do órgão e deverão ser entregues no local a ser 

• especificado na autorização de fornecimento no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) a contar do 

recebimento de cada solicitação. 

• II - O recebimento dos produtos será pela Unidade requisitante, feito de forma provisória no prazo de 01 

e (um) dia útil para avaliação. Caso os produtos sejam rejeitados, fica o proponente obrigado a efetuar a troca 

C
dos mesmos nas especificações exigidas em edital e quantidades relativas, sem ônus para a Administração, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação,- 

12 Todos os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi solicitado; 

§22  Em caso de devolução dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com as especificações, todas as 

e despesas serão atribuídas ao fornecedor; 

§ 3' A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características 
apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição 

pelo material adequado será considerado como recusa da entrega. 

§ 42 A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por danos que porventura 
Ó sejam causados pelo fornecimento de produtos de má qualidade. 

e § 59 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município, 

C
encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento solicitados, atendendo as 
reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado 
por um encarregado da Pasta. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA. 
Constituem obrigações da contratada: 

•
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta do termo 

de Dispensa de Licitação; 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 

• c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

C
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de 

caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos; 

• e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante todo o período de execução 

e do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE 
Constituem obrigações do contratante: 

a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato. 
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de acordo com 

as determinações do Contrato; 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/ 

0 Ubaitaba - BA. 

e 

§ 29  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo ou em parte, a 

tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, 
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada. 

a 
e 
e 
e 
0 
0 

-, 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o 

fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANCÕES 
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas, erros ou atraso na execução do contrato e 

quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades: 

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de atraso e/ou suspensão do fornecimento dos / 
produtos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar 
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo 

4 
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ÓRGÃO UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO FONTE RECURSO 
ORÇAMENTARIA DESPESA 

03.04.00 - SEC. 03.04.04 - SEC. 2103 - GESTAO DAS 339030 - 00 
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO AÇOES DA SECRETARIA MATERIAL DE 

DE ADMINISTRAÇÃO CONSUMO 
03.05.00 - SEC. 03.05.05 - SEC. 2107- GESTÃO DAS 339030 - 00 

FINANÇAS FINANÇAS AÇÕES DA SECRETARIA MATERIAL DE 
DE FINANÇAS CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 0306.06 - SEC. 2 111 — MANUTENÇÃO 339030— 01 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DO ENSINO MATERIAL DE 

FUNDAMENTAL CONSUMO 
03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2113 - MANUTENÇÃO 339030 - 19 

EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MATERIAL DE 
CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 4039— GESTÃO DAS 339030 - 04 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO AÇÕES DO SALÁRIO MATERIAL DE 

EDUCAÇÃO CONSUMO 
03.07.00- 03.07.07- 2114— GESTÃO DAS 339030— 02 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO MATERIAL DE 
SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE CONSUMO 

SAUDE 15% 
03.07.00- 03,07.07- 2114— GESTÃO DAS 339030 - 14 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO MATERIAL DE 
SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE CONSUMO 

SAUDE 15% 
03.09.00 - 03.09.00- 2125 - GESTÃO DAS 339030 - 00 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DA SECRETARIA MATERIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN DE DESENVOLVIMENTO CONSUMO 

SOCIAL TO SOCIAL SOCIAL 
03.09.00- 03.09.00- 2037- GESTÃO DAS 339030 - 29 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DO CRAS MATERIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN CONSUMO 

SOCIAL TO SOCIAL 
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E estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 112 dia, será considerado 

E
descumprimento total da obrigação assumida. 

• c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total 

gw
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração. 

• d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município, por 

• prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à 
Administração; 

E 

• e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 

5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito. 

E 
§ 19  As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

§ 29 As sanções previstas nas alíneas "a" e "f" poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções 
• previstas nas alíneas "b", e "c" 

§ 49 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou 
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 

• partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos 

• termos do artigo 86 da Lei n9  8.666/93. 

• § 59 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

• justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, 

a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 
§ 62 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
• I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos 

• artigos 77 a 80 da Lei n9 8.666/1993. 
li - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do art. 78 da 

• Lei Federal n9 8.666/93. 

• III Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

E IV - A rescisão do contrato poderá ser: 

• a) determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos 1 a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei n.2 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue 

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas 
• neste contrato; 

• b) amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, 
desde que haja conveniência para a Contratante . e 

• c) judicial, nos termos da legislação. 

10 
' V . A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

• VI- De conformidade com o § 29 do artigo 79, da Lei n9  8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base 

E nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido 

dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
E devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

VII A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE. 

E 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
* Ubaitaba - BA. 

E Àf 1,41 

E-- 

00137 

4 
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E 

O 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO 

O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na falta delas assumem 

a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL 

 

E 
O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e supletivamente às normas do 

Direito Civil pátrio. 
E 

• CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICACÃO 

Conforme disposto na Lei Federal n9  8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações introduzidas pela Lei 
• Federal n2  8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial 

• do Município de Ubaitaba na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 

fia  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

•	 Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade de 

Ubaitaba, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato. 

E 

O 

E 

• Ubaitaba-BA, 17 de maio de 2019. 

E 

E SUELttARNEIRO DÀ(?VA CARVALHO 

Prefeita Mud
lã

içipa 

(ContrtantJ 

E 

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, 

vai assinado pelas partes contratantes. 

• \ \ , 

• ARGUIMAM SÃN+OS TAV4JE5 - ME 

E Arguinar Santos Taa 1e5 
(Contratada) 

• 
• 
E 

O 

E 

E 

E 

O 

O 

• Rua Rafael Oliveira, 01 Centro CEP: 45.545-000. CNPJ: 0161 373O9/'1-68 
• Ubaitaba - BA. 

E 

00013E 



DESTINATÁRIO/REMETENTE 
NOME/RAZÃO SOCIAL 

FUNDO MINICIPAL DE EDUCACAO 
ENDEREÇO 

R ANTONIO DE MENEZES SIN, O 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

CNPJ/CPF 

30.725.613/0001-57 
CEP 

45545-000 

DATA DA EMISSÃO 

08/07/2019 
DATA DE SAIDA/ENTRADA 

08/07/2019 
MUNICtPTO 

1baitaba 

FATURA 

FONE/FAX UF 

BA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 

16:01:10 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF 

9-Sem Frete 
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 

5 gip 65,000 585,000 
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

DADOS ADICIONAIS 

RECEBEMOS DE ARGUIMAN SANTOS TAVARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e R$ 3.240,00
Y: 000.000.774 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO 

ii FUNDO MINICIPAL DE EDUCACAO SÉRIE: 

DANFE 
DOCUMENTO AUXILIAR 

DA NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 

0- Entrada CHAVE DE ACESSO 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES 1 - Saída 1 2919 0762 1544 2200 0179 5500 1000 0007 7410 0464 0323 

RUA ANTONIO MENEZES, 70 N° 000.000.774 CENTRO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 
CEP: 45545-000 - Ubaitaba - BA SÉRIE: 1 

TEL/FAX: (73) 3230-2949 FOLHA: I de I 

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 
Venda a vista 129190311570074 0810712019 16:01:14 

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 
019892047 62.154.422/0001-79 

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,98 3.240,00 

COO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM VALOR VALOR ALIQUOTAS VALOR APROX CSDSN CFOP UNID. QUANT. B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR P1 PROD, 1H UNITARIO TOTAL ICMS lIS Dos TRIBUTOS 

00000 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG 27111910 O 500 5102 KG 45 72,00000 3240,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.018,98 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 
CONTRATO DE N.145/2019 DISPENSA 046/2019 DEPOSITO EM CONTA CORREN 

•
TE NA CAIXA ECOISOMICA FEDERAL AGENCIA 3530 OPEPACAO 003 CONTA 

1341-6 ARGUIMAN SANTOS TAVARES Trib aprox R$: 435,78 Federal 583, 
20 Estadual Fonte: IBFT empresontetro.com.br  D529CB 

10 
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INSCRIÇÂO ESTADUAL DO SUBST FRIR CNPJ 

62.154.422/0001-79 

JLL\LL. 1 
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ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
ME 

RUA ANTONIO DE MENEZES, 70. TERREO - CENTRO, 
Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadorias 
INSCRIÇÃO ESTADUAL 

019892047 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

CONTROLE DO E SCO 

1111111111 
CHAVE DE ACESSO 

2917 1262 1544 2200 0179 5500 1000 0005 2810 0092 6017 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site 

da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTOIUZAÇÂO DE USO 

129170126094412- 05/12/2017 09:37 

DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O - Entrada 

- Saída 1 

N° 000.000 528 
SÉRIE: 1 

Página 1 de 1 

e FATURA 

AGAMENTO À VISTA 

e CÁLCULO DO IMPOSTO 

IMO 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FEZENDA 
E NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

CONTA 1347-6 ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

DADOS DO PRODUTO/SERVICO 

CÁLCULO DO ISSQN 

DADOS ADICIONAIS 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPI/CPF DATA DA EMISSÃO 
MUNICIPIO DE UBAITABA 16.137.309/0001-68 05/12/2017 
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO - CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 
R RAFAEL OLIVEIRA, 01 - CENTRO ]45545-000 
MUNÍCIPIO FONEJPAX 1/E 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1/ORA DE ENTRADA/SAÍDA 
Ubaitaba 1 BA 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 222,50 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,50 

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 
9 - Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 
1 Gás Completo Butano S \N 27,000 13,000 

CÕOIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMISH CST CFOP NIO. QTD 1 VLR UNI] ( VLR. TOTAL RC ICMS 1 VIR ICMS VLR ii A3 
MS 1,1 

003 OLE EM BOTIJAO DE IS KG 27111910 0400 5403 UM 1.0000 /39,5000 69,50 
004 VASILHAME DE GLP13 KG 73110000 0400 5403 UM 1,0000 153,0000 /53,00 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
110300161 

RESERVADO AO FISCO 

DEPOSITO EM CONTA CORRENT 
AGENCIA 3530 OPERAÇÃO 003 



DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O - Entrada 
- Saída 

N° 000.000 530 
SÉRIE: 1 

Página 1 de 1 
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TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

CÁLCULO DO IMPOSTO 

CÓDIGO DESCPJÇÀO DO PRODUTO/SERVIÇO 

003
~G

LI? EM BOTI) AO DE 13 KG 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

NCM/SH CST (CFOP UNID. QTD 

27111910 10400 154031 UM 1 23,00001 69,10001 1,598,50 

VLR. UNIT VLR. TOTAL DC ICMS VLR ICMS 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
* 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
ME 

RUA ANTONIO DE MENEZES, 70 - TERREO - CENTRO, 
Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria 
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIU, 

019892047 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

CONTROLE DO P SCO 

111 IIIlI OII IIIIlIlIIII 1 
CHAVE DE ACESSO 

2917 1262 1544 2200 0179 5500 IODO 0005 3011 0019 1009 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site 

da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

129170126107162 - 05/12/2017 10:02 

CNPJ 

62.154.422/0001-79 

FATURA 

•
AGAMENTO A VISTA 

VLR P1 1 1 
ALIQ 1 ALIQ 
ICMS IPI 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

CÁLCULO DO ISSQN 

DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DEPOSITO EM CONTA CO 

RRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 3530 OPERAÇA 

O 003 CONTA 1347-6 ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

RESERVADO AO FISCO 

 

  

RECEBEMqS DE ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NFc 

N°000.000.530 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

SERIE: 1 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPIIC?F DATA DA EMISSÃO 
MUNICIPIO DE UBAITABA 16.137.309/0001-68 05/12/2017 
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA 
R RAFAEL OLIVEIRA, 01 - CENTRO . 45545-000 
MU14ICIPI0 FONE/PAR 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 
Ubaitaba 1 BA 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,50 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,50 

uzÂo SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO UF CNI'I/CPF 
9 - Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICíPIO 1W INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 
23 Gás Butano 1 S\N 621,000 299,000 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 
110300161 

00133 



RUA ANTONIO DE MENEZES, 70 - TERREO - CENTRO, 

Ubaitaba, BA - CEP: 45545000 - Fone/Fax: 7332302949 

N° 000.000 527 

SÉRIE: 1 

Página 1 de 1 

DANFE 
Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica 

O - Entrada 

- Saída 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
ME 

~

ALIQ ~ ALiQ 
ICMS IPI VLR IPI 

e CÁLCULO DO IMPOSTO 

e 
e 
e TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

003 

 

OLP EM BOTIIAO DE 13 KG 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
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e 
e 
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e 
e 
e 
e -
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NATUREZA DA OPERAÇÃO 

Venda de Mercadoria 
INSCRIÇÀO ESTADUAL 

019892047 
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 

CONTROLE DO r ECO 

111 111111 'I"IIIlII1Il liii IIlIIIII1IIf III 'II'IIIIlIII'tI 111 
CHAVE DE ACESSO 

2917 1262 1544 2200 0179 5500 1000 0005 2715 0000 0809 

Consulta de autenticidade no portal nacional da 
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal  ou no site 
da Sefaz Autorizadora 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

129170126079879. 05/12/2017 09:06 

CNPI 

62.154.422/0001-79 

DESTINATÁRIO/REMETENTE 

e 
e 
e 
e 
e FATURA 

•
AGAMENTO À VISTA 

e 

e 
e 
e 
e 
'e 

NCMISH CST CFOP 

( 
UNID. QTD VLR UNIT VLR. TOTAL 

27111910 10400 154031 UN 1 21,00001 69,50001 1.459,50 

BC ICMS VLR. ICMS 

CÁLCULO DO ISSQN 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

110300161 
DADOS ADICIONAIS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPOSITO EM CONTA CORRE 
NTE NA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL AGENCIA 3530 OPERAÇÃO O 
03 CONTA 1347-6 ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 

RECEBEMOS DE ARGUIMAN SAN] OS TAVARES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NP 

N° 000.000.527 
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

SÉRIE: 1 

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPI/CFF DATA DA EMISSÃO 
MUNICÍPIO DE UBAITABA 16.137.309/0001-68 05/12/2017 
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA 
R RAFAEL OLIVEIRA, 01 - CENTRO 45545-000 
MUNÍCIFIO FONE/FAX UF 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 
Ubaitaba BA 

BASE DE CALCULO 1)0 ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.459,50 

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO P1 VALOR TOTAL DA NOTA 
05 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459,50 

RAZÃO SOCIAL FOR CONTA CÓDIGO ANTI FLACA DO VEÍCULO UF CNPI/CPF [FRETE 
- Sem Frete 

ENDEREÇO MUNICÍPIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESOBRUTO PESO LIQUIDO 
21 Gás Butano S\N 567,000 273,000 

RESERVADO AO FISCO 



e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 

e 
e 
e 
10 https://revendaglp.arip.gov.br/resultado.asp  
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ANP - Agência Nacional de Petróleo:: 

Data: 26/07/2019 Hora: 15:36:24 

Nova Consulta 

Revenda de Gip com cadastro atualizado 

Agente regulado pela Resolução ANP no 51/2016, que se caracteriza pelo exercício da atividade de revenda de gás 
liqüefeito de petróleo - GLP em seu próprio estabelecimento. O produto comercializado por este agente deverá ser 
adquirido de distribuidor devidamente autorizado pela ANP ao exercício da atividade de distribução de GLP. 
Caso deseje emitir o certificado, dique aqui. 
Caso deseje verificar a autenticidade de Certificado já emitido para esta revenda, dique aqui. 

Autorização: GLP/A0220575 

CN PJ/CPF: 62.154.422/0001-79 

Razão Social: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

Nome Fantasia: NUNES GAS 

Endereço: RUA ANTONIO MENEZES 70 

Complemento: TERREO 

Bairro: CENTRO 

Município/UF: UBAITABA/BA 

CEP: 45545000 

Número Despacho: ANP N° 477 

Data Publicação: 16/05/2013 

Classe de Armazenamento: 1 ÁREA - Classe III - NBR 15514 

Distribuidora /Início- NACIONAL GÁS BUTANO - 15/04/2013 

Sócios: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 



26/07/2019 CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP 
e 
e 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO 
* anp 

 
PONTO DE REVENDA DE GLP • 

N4wi,naI &h, 
P-iMko 

e 
e 

Razão Social : ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

00 CNPJ : 62.154.422/0001-79 

• Número de Autorização : GLP/BA0220575 
* 

Numero Despacho : ANP N° 477 
qp 

• Data da Publicação 16/05/2013 : 16/05/2013 

• Endereço : RUA ANTONIO MENEZES - 70 - TERREO 
•, CENTRO - UBAITABA - BA 

• A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe 
• confere o artigo 80, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, CERTIFICA que, nesta 
• data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda 

11111110
de gás liqüefeito de petróleo - GLP, nos termos da Resolução ANP n° 51, de 02 de dezembro 
de 2016. 

e 
e 
e 
e 

Emitido às 15:36:31 horas do dia 26/07/2019 (data e horário de Brasília). 

Código de controle do certificado: 6986.6623.23413.4135A 
e 
e 

Este certificado e valido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo 
sobre certificados emitidos posteriormente. 

11119 w 

• Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP 
Autorizado deverão ser verificadas pela Internet, no site da ANP:www.anp.gov.br 

e 
e 
e 
e 
0 
e 
e 
e 

4.- 
4 

• 
e 

e 
e 
10 https://revendagip.anp.gov.br/CertificadoPreview.asp  1/1 
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ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949/3230-2188 

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

QUALIFICA CÁ 0 ECONÔMICA - 
FINANCEIRA 
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26107/2019 003797871 
e 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 003797871 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esajtjba.jus.br/sco/abnrConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 26/07/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES, portador do CNPJ: 62.154.42210001-79, estabelecida na RUA ANTONIO 
MENEZES , TERREO, CENTRO, CEP: 45545-000, Ubaitaba - 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, sexta-feira, 26 de julho de 2019. 

o00u8 
003797871 
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PEDIDO N°: 



e 
* ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
* 7J'  LU) iU_fleS

Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
* a23e.21 CNPJ: 62.154.422/0001-79- Insc. Est.: 019.892.047 
• Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 / 3230-2188 
e 
e 
e 
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e 
e 
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e 
e 
e 
e 
e, 

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

e 
e 
e 
e 
e 

DOCUMENTA CÁ O COMPLEMENTAR 
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Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - lnsc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949/3230-2188 

Ir 
e 

to 

 e 
e 
e 
e 
e 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 026/2019 

e 
• A empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 62.154.42210001-

79, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a). ARGUIMAN SANTOS 
e TAVARES, portador do Documento de Identidade n° 1666210-56 e inscrito no CPF sob o n° 
• 098.264.755-72, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
e esta empresa, na presente data, é considerada: 

e 

( X  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 
• 14/12/2006; 
e 
• ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso li do artigo 30  da Lei Complementar n° 

123, de 14/12/2006. 

• Declara ainda que a empresa no se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas 
• no § 4°, do art. 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, 
e 
e 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
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ARGU SA'TSTA ES-ME 
CNPJ: . . -..422/0"'4-79 
Arguiman Santos T. ares 

Proprietário 
R. G. n.9  1666210-56 S . P/BA 

CPF n. 098.264.75 72 000i?6 
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Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

ARGUIMA 
CNPJ: 62.1 
Arguiman S 

Propr 
R. G. n.2  16662 

CPF n.2  098. 

VARES - ME 
001-79 

ntos Tavares 
etário 
0-56 SSP/BA 
64.755-72 

000.125 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45345-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e DECLARAÇÃO 
e 

O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.° 
• 8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta 
• declaração, que: 

a) Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições do presente Edital. 

• b) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto 

e desta licitação. 



OSTAVARES - ME 
4.422/0001-79 
Santos Tavares 

roprietário 
666210-56 SSP/BA 

. 098.264.755-72 

ARGUIMAN 
CNPJ: 62 
Arguim 

R. G. n.9  
CPF 

000124 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 /3230-2188 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2019 

DECLARAÇÕES 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

um0, Sra. 

Pregoeira Oficial do Município de Ubaitaba - Bahia. 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2019 

A EMPRESA, ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar 
contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente 
Edital; 

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo 
contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros; 

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.0  da 
Constituição Federal de 1988; 

DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente 
Edital; 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 



RE 1  VE 4 Â~"1 
ARGUIMA ''' 'ÀRES - ME 

CNPJ: 62.154.422/1001-79 
Arguiman Santos avares 

Proprietár 
R. G. n.2  1666210- 6 SSP/BA 

CPF n.9  098.26.755-72 
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ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 02612019 

• D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL 

e E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

e 
e 

A ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME CNPJ, no. 62.154.422/0001-79, com sede à RUA 

ANTONIO MENEZES, 70, CENTRO, UBAITABA, declara, sob as penas da lei, o pleno 

conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações 
e 

objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a 

• serem aplicadas conforme a lei 8.666/93. 
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E 
e 
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Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e/ 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 28/07/2019 11:54:32 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 
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e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril 

e de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Ir
26/07/2019 .: Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 18  Região:. 

e 
e 

e N° 100058 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA 
LOCAL 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 
CIVEIS E CRIMINAIS 

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e 

e execuções Cíveís, Criminais e JEF mantidos na Seção Judiciária do Estado da Bahia, que 

e
NADA CONSTA 

e 

e contra ARGUIMAN SANTOS TAVARES nem contra o CNP): 62.154.422/0001-79. 

e 
Observações: 

a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão 

somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos 

Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja 

divulgação possa frustrar eventuais investigações; 
*

b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais; 

c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do 

Estado da Bahia (porta l.trfl.jus.br/sjba/),  informando-se o número de controle 
• acima descrito. 

d) Para conferir os municípios abrandidos pela competência das unidades jurisdicionais, 
* acesse o link:(http ://portal.trfl.jus.br/portaltrfl/institucional/organizacao/varas- 
* federais/ju risdicoes-das-varas-federais. htm) 
e 

• Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe. 

e 
Certidão Emitida em: 26/07/2019 às 13:25 (hora e data de Brasília). 

e
Última atualização dos bancos de dados: 26/07/2019, 13h25min. 

e 

• Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 2631 - Sussuarana 
Centro Administrativo da Bahia, Fórum Teixeira de Freitas, 

e CEP: 41213-000, Salvador-BA. Fone: (71) 3372-2187. e-Mail: nucjuba.trf1.gov.br  

e 

e 

e 

e https://portal.Üf1.jus.br/Servicos/Certjdao/trflemjtecertjdao.php - 1 111 
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mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidão Negativa 

0 

O 
O 

Certifico que nesta data (26/07/2019 às 13:28) não consta registro no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao 

CNPJ n° 62.154.422/0001-79. 

*1 

O 
• Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http/Iwww.cnjIus.br  
• através do número de controle: 5D3B.2A48.AED5.4536 

O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
e 
O 
O 

O 

0 

O 

•do em: 26/07/2019 as 13:28:56 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES IJIDÔNEOS 

Nome completo: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

CPF/CNPJ: 62.154.422/0001-79 

• O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 

• participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 

• nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

e 
e 
e Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

e notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 
seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial 

e 
e 

Certidão emitida às 13:17:07 do dia 26/07/2019, com validade de trinta dias a contar da 
• emissão. 
e 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
httpsi/co rifas. tc a gov.br/ords/fip=  INIDONEO :VERIFIC A 

• Código de controle da certidão: H0YS260719131707 
e 
• Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
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&#TARA 
CIDAE)r DA(AT\ïOAS 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA.
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ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

   

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OOO11 
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ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188  

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 
Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 
Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

Sra. Pregoeira, 

A empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES, CNPJ ° 60.154.422/001-79, localizada 
à RUA ANTÔNIO MENEZES, 70— CENTRO - UBAITABA, legalmente representada 
pelo seu representante legal o Sr. Arguiman Santos Tavares, brasileiro, capaz, 
solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade N° 1666210-56, expedida pelo 
SSP/BA, CPF/MF n° 098.264.755-72, DECLARA que: 

1. Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, resalvada a hipótese de 
impugnação; 

II. Executaremos o objeto da Ata de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela PREFEITURA; 

III. Obedeceremos as ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do 
contrato; 

IV. Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 
profissionais não figuram empregados da PREFEITURA; 

V. O endereço para correspondência é RUA ANTÔNIO MENEZES, 70 - 
CENTRO - UBAITABA, o telefone para contato é (73) 3230-2188, e o nosso 
representante legal para assinatura de eventual ata e contrato é o Sr. Arguiman 
Santos Tavares, brasileiro, capaz, solteiro, comerciante, portador da Carteira 
de Identidade N° 1666210-56, expedida pelo (a) SSP/BA, CPF/MF n° 
098.264.755-72, residente e domiciliado à RUA ANTÔNIO MENEZES, 70— 
CENTRO - UBAITABA. 

Atenciosamente, 

Ubaitaba-Bahia, 02 de Agosto de 2019. 

ARGUIMAN SANTOS T VARES - ME 
CNPJ: 62.154.422/øb 11-79 
Arguiman Santos Tavares 

Proprietário 
R. G. n.2  1666210-56 SSP/BA 

CPF n.2  098.264.755-72 



ARGUIMAN rOS  VARES - ME 
CNPJ: 62.15 . 001-79 
Arguiman Santos T.vares 

Proprietário 
R. G. n.2  1666210-56 SS 1  BA 

CPF n.Q 098.264.755-72 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão n.° 026/2019, estamos apresentando proposta para 
fornecimento do objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que: 

- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta; 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e global 
dos itens; 

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, 
comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação; 

- o portador desta carta Sr. ARGUIMAN SANTOS TAVARES RG. 1666210-56 SSPTBA, está 
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta 
e autorizado a assumir, em nome desta licitante, os compromissos e obrigações relacionados com esta 
licitação; 

- nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos relacionados com os produtos a serem 
fornecidos, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, constituindo-se, 
portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato,- 

- substituiremos, de imediato, o produto que não esteja em conformidade com as especificações 
estabelecidas no edital de licitação, sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Ubaitaba. 

- a proposta terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua entrega. 

Realizaremos a diminuição do valor global da proposta de preços, resultante da disputa de lances verbais, 
proporcional para TODOS os itens do respectivo lote. 

VALOR DA CARTA PROPOSTA: 

LOTE ÚNICO R$ 170.540,00 (cento e setenta mil quinhentos e quarenta reais); 

Ubaitaba-Bahia, 02 de Agosto de 2019. 



PREGÃO PRESENCIAL N.2 026/2019 

ABERTURA: 02/08/2019 HORÁRIO: 09:30 (Nove horas e trinta minutos) 
RAZÃO SOCIAL: ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 
CNPJ. : 62.154.422/0001-79 TELEFONE: 98109-6973 
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MENEZES, 70, CENTRO CIDADE: UBAITABA UF: BA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI) QTDE. VALOR VALOR TOTAL MARCA 
UNrE. 

GÁS DE COZINHA - Composição básica 
propano e butano, altamente tóxico e 
inflamável, tipo a granel residencial,

Carga 13 
1. acondicionado em botijão. Suas condições 2000 R$ 82,00 R$164.000,00 BUTANO 

deverão estar de acordo com a portaria n g 

47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14024 da 
ABNT. (sem vasilhame) 

2. Vasilhame para Botijão de gás de 13KG, UND 20 R$ 327,00 R$ 6.540,00 BUTANO 
com carga, residencial, retornavel. 
VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 73.200,00 R$ 170.540,00 

11:3 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

PROPOSTA COMERCIAL 

OBJETO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 

LOTE ÚNICO 

OBS: OS MATERIAIS SOLICITADOS SERÃO PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO 

O valor total é de R$ 170.540,00 (cento e setenta mil quinhentos e quarenta reais) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do 

Anexo 1 - Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital. 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente. 

prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3Q  da Lei de 

Licitações. 

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de 

convocação previsto no artigo 64 § 39  da Lei de Licitações. 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

ARGUIMAN ES - ME 
CNPj: 62.154.422/0001 79 
Arguiman Santos Tavare 

Proprietário 
R. G. fl•Q  1666210-56 SSP/BA 

CPF n.2  098.264.755-72 



J E E E 1 T 1/ U A D E 

•A1TAA 
DADE DAS CANOAS 

fbv 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro - CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949/3230-2188 

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 

Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 

Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

CREDENCIÁMENTO 



Ubaitaba-Bahia, 02 de Agosto de 2019. 

tio 01 1 E 

* 
e 
* 

o
Sra. Pregoeira, 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949/3230-2188 

À Prefeitura Municipal de Ubaitaba 
Referente à Licitação Pregão Presencial n° 026/2019 
Objeto: Aquisição De Gás Liquefeito De Petróleo. 

A empresa ARGUJIvIAN SANTOS TAVARES, CNPJ ° 60.154.422/001-79, localizada 
• à RUA ANTÔNIO MENEZES, 70— CENTRO - UBAITABA, legalmente representada 
• pelo seu representante legal o Sr. Arguiman Santos Tavares, brasileiro, capaz, 

• solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade N° 1666210-56, expedida pelo 
SSP/BA, CPF/MF n° 098.264.755-72, DECLARA que: 

1. Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, resalvada a hipótese de 
impugnação; 

• II. Executaremos o objeto da Ata de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
• adotadas pela PREFEITURA; 
• III. Obedeceremos as ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do 
• contrato; 

• IV. Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais 

• profissionais não figuram empregados da PREFEITURA; 

• V. O endereço para correspondência é RUA ANTÔNIO MENEZES, 70 - 

• CENTRO - UBAITABA, o telefone para contato é (73) 3230-2188, e o nosso 

• representante legal para assinatura de eventual ata e contrato é o Sr. Arguiman 
Santos Tavares, brasileiro, capaz, solteiro, comerciante, portador da Carteira 

qp
de Identidade N° 1666210-56, expedida pelo (a) SSP/BA, CPF/MF n° 

qp
098.264.755-72, residente e domiciliado à RUA ANTÔNIO MENEZES, 70— 
CENTRO - UBAITABA. 

e 
• w Atenciosamente, 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

ARGU 4ANS TOSTA A S-ME 
CNPJ: . 54. 0001 9 

* Arguiman Santos Tavare 

qp Proprietário 
R. G. n.9  1666210-56 SSP/B 

qp CPF n.° 098.264.755-72 
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Mlrio de Oeseriovimento, Industria e Comércio Exterior 

Soçwta'ix de CI.mé cio e Serviços 
üeprlamemD Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/ 1 

e 

e 
* 

e 

e 
e 

NUMERO DE IDENTIFICA O DO REOMTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE NIRE DA FILIAL (prHnEII*f somente la ato reI erlalo a liii) 
; 29104537145 xxxxxxxxxxxxx 

NOME DO EMPRESAM (eotflpiMa. 141,1 meluraa) 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

NACIONALIDADE ESTADO CIVIL 
BRASILEIRA CASADO 

suo REGIME DE Bt'lS(on calado) 
M P E 1 COMUNHÃO PARCIAL 

III IIU DE (pai) (mIo) 
ARMANDO TAVARES DOS SANTOS GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 

NASCIDO É  dat. do ,usc,,nnntol IDENTIDAJE )n,oneeol Õrtj.,o tosso, ur cpr(ntme,,I 
04/01311955 01666210/56 SSP BA 098.264.755-72 

EMA. :IF'ADO VOlt (lonaa de emancipaflo- soinonto no 05.0 de menor) 
xxxxxxxxxxxxx 

DOM.CiLIAOO NA (LOGRADOURO - ruI. 55, etC) . NUIACI4O 
RUA CLEOBULO SANTANA 29 

COMPLEMENTO RA1RROIDISTRITO CEP 
CASA CENTRO 45.545-000  

MuNIcIp4O UF 
UBAITABA .. J BA, 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 
- outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CODICO DO ATO DESCRIÇÃO DO ATO cóDiGo DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 
ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NO? - 002 021 EMPRESARIAL) 

COOICO (lo ELNm DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGO 00 EVENTO DESCRIÇÃO LO EVLNIO 
XXXXXX.XX(XXXX XXXXXXXXXVXXII xxxxxXXxXxxxx - xxXXxxXxxxxxx 

LUPI4LARlAL 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME 

LOGIIAIIOIIIIO I'°.°° oroi NUMERO 
RUA ANTONIO MENEZES 70 

C(lMtLEMtN)0 I3AIRKO/OISTIIITO ctp cQ(GOC MUNICIPIO. 
TEREO CENTRO ' 45.545-000

(Uso dajt,gltEomercta() 

MIr,I'I(l
1090 

Dl' PAIS CORREIO EL,IITFIQNICO)L.MNL) 
UBAITABA BA J BRASIL pina299@hotmail.com  

VALC"t (10 CAPITAL. ES VALOR DO CAPITAL. listo onlenle) 
50.000,00 CINQÜENTA MIL REAIS 

COGIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO ' ECONÕMICA 
10AS1 COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 

AIn,dadoPr*floipal COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS XXXXXXXX DE NOTX) 
4784900 - Qlico UbaitabaUbaltabB. 

4723/00 Solo de Autenticidade j
Ç San0A.;ÇAO ópia 

XXXXXXX CertItICo qu o1-gnl e doI,fe 
XXXXXXX Auteflt(CaÇãO gstç0flf /201__ 

2490.AB082041 -O UOS . . . xxxxxxx 

4 1:tl:f ~~Vi ~'t~to ~mw~ 
xxxxxxx  

DATA ('E INiCIO DAS AIIV [ODES NUULIIO DE IN5CRICAO 140 CFIPJ 1R.AN5l-EIiN(A DE SEI) ciL DE FILIAL DL QUINA UF 1W USO DA ,M;1- CMRC)A(. NIFIL ANTENIUR - . 
xxxxxxxxxxxxx 62154422000179 . xxxxxxxxxxxxx - xx AUTOÇÂ-(° 

-AC, 'a-nao 
ASSIVA1UIIA (IA FIRMA PELO IMPItESARIO (eu tolo .p(ount-nlclasnistente(gornntt,) 

-\) 
DIJA DA A ATURA ASSINATURA 00 EMPRESARIO 

12  
t 'n. 

DEFERIDO. AUTENTICAÇ -' - 

PUBLIQUE / RUIV E  

! /tj/ 2 apj th,m 95 

10 
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e Pnistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Secretaria de ComércIo e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1/1 

ASSINATURA DA FIRMA PELO Bal5E$ANO (041 Filo rsuntnssistsnt.iQ.rnnas( 

0171 ' em j. .eima 

e 
e 
• 
e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 

r 

• 
e 
e 
e 
e 
* 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
* 
e 
e 

e--..  

IU,)I1q3 LRÃAAXWÃW 
asas 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
NACIOS4ACAE ESTADO CIVIL 

BRASILEIRA CASADO 
SEXO REGWE DE ~se cuido) 

M P5 F U COMUNHÃO PARCIAL 
PILHO 051pM) 

 
(mãe) ai 

ARMANDO TAVARES DOS SANTOS GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 
: NA$CO EM (dali I0ENTIDAOR (ndaisfo( Ó$0 .mi110l UF fPFtnúlnsrø) - 

04108/1955 01666210/56 SSP 1 BA_J 098.264.75,5-72 
EMANCIPADO POR (1ornas dsim.flclplçlo - i~ no caso de ln•nw( 
= 

, D0C*JADO WA (LOQ$AoOulto asa, W. ME) NUÍMERO 
RUA CLEOBULO SANTANA 29 

COtTO BAIRROIDIETRITO CEP 
CASA CENTRO 45.545-000 •--' - 

UF 
UBAITABA BA 

ara, sob as penas da e, não estar m.- • ido de exercer atividade emp ..., que não possui 
outro letra de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
CÕOIOO DO ATO CCRIÇAO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO OSECRIÇAO OQ EVENTO 

ALTERAÇÃO ALTERAÇAO DE DADOS (EXCETO NE 
002 021 EMPRESARLL  

CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO CÓDIGo DO EVENTO DESCRIÇ • DO EVENTO 
X)000000~ 

XXXXXX)000000(  
NOME EMPRESARIA) 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES ME 

LOGRADOURO IrUso, aIs) NUMERO 
RUA ANTONIO MENEZES 50 

COMPLEMENTO BAIRROIDISTRITO cc .. . -. - 
TERREO CENTRO 45.545-000 

MUNICIPIO UF PAIS CORREIO ELETRONICO 
UBAITABA BA 1 BRASIL pina299@hotmail.com  

VALOR DO CANTAI. - RI VALOR DO CAPITAL - (par satiniO) 
5000000 CINQÜENTA MIL REAIS 

DEATIVANGE DEU • 000BJETO :1 ECONÕIICA 
COMERCIO VAREJISTA DE GAS 

AllytdadsPflnclpal COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS i' Oficio Ubaba - Ba 
4784900 -ça. Santo Antônio, 28- Ubaitaba-B- : 

AUTEI"-IT)CAÇAO - 
4723700 Certifico que a presente fotocopia 

SelodeAutenc) . esta co ç.Qori9jnl e dou-fe. 
XXXXXXX tEnidd9 L/Itaba Ia L /201 
XXXXXXX AUtn*lcaçEo . 

r1 
xxxxxxx 2490 A8082042..s ele Nota 

ant Ne i AImeda EsctevLme Autoniadu 
1 'rI Is (1 1 T XXXXXXX 

XXxxxxx 
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE MSCRIÇÃO NO CPWJ TAMEFERENC*A DE SEDE OU DE FILIAl. DE OUTRA UF UF  NIREAIITEAIOR 
xxxxxx0000xx 62154422000179 x0000000o00v,x xx ' 

0001 

ÀtA4:I 



DEFERID REGISTRO 

[ÂBELIONAIO DL N r 
1E Oficio Ubaitaba -  13,9 

Santo Antônio, 23 - Ubaitaba-B 
AUTE-MTCAÇÂD 

rtifico que a presente fotocõpia 
á conforn$ p,prigiial e 

aba - B Y-i /201 - 

Ateha Tabel10 d Nutr 

Ne r te Ahne:J E'ç '.LntC A.-í1r( 

80.619/11 — 

Selo de Auterlticldad 
11500001 40 JoadIço de EM.do da 0.04. 

2490.A0082043 7  

CONTROLE INTERNET 

007410150-1 

Ii lmemilimilil  

*$dERO DE E)€NTIFICAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA FERE DA SEDE FERE DA FILIAL IMP.flIe Pe' fIleI) 
3511006683-8 
NOME1 DO Ekl'ESARlO Rle. edl e,.io,.o3 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

DE Q1 1W fI4AC)OW.UDAOE SEXO 
Ubatã BA Brasileira Macâno 
ESTADO CEdI. SEGJUE DE BENS (FE CUIdO) 
Separado(a) Judicialmente 
fI1EIAÇA0wsR 
ARMANDO TAVARES DOS SANTOS GUIOMAR MARIA DOS SANTOS 
NASCXX) EM tpele de de,Eolo) IDENTIDADE (fl0no( 01)13k) EMISSOR UF CPÇ 1~ 
04/08/1955 1666210 SSP BA 098.264.755-72 
EMA)ACPADO POIS ISOlA de IflAOlDeÇdO - lOIlflIA de CIOO de lEReI) 

OOM*CLIM)O NA(lo5mdoolo. loA. ao  aIo 3 
RUA RIO GRANDE DA SERRA 97 
LMRREOTIISCÍfITQ CEP COOI13000UUNIDPIO 
JARDIM CAIUBI 08588-580 5128 
(PtEMFO 

01 
ltaqaquecetuba ISP Brasil 
declara não estat)t empresária, que não pos dfrc reglsfro 
de empresário. . uflt8CMÓE6ta1 dbt dSdS$o P.aülo sua lhserlço. 
E rOlEi 
Adequação da Empresa/Empresário ao Novo Código Civil; Transferência de Sede; 
NOME EMPRESARIAL 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 
LODR.AOGIJRO lOA ao. elE 3 NUMERO 
RUA ANTONIO DE MENEZES 50 •IAIIISSQIOISIRITO TEP a CÓOI.U( SMUFECIPIO 
CENTRO 45545-000 620 

MUNU°.O 

 

UI, Pp CORREIO aErpõnlco IeoMI 
Ubaitaba BA Brasil 
VALOR 00 CAPITAL (J) VALOR DO CAPItAL (PIS eEIIOlOI 

CÓDIGO DE AIMOADE DESCIEÇÃO DO 08JE50 
Atividade Principal 

QAIS. 1,1 NIÇIO DAS OrIWI4*E3 NUMERO Ot INSCRIÇA0NO 0100 TRANSFERrNCJA DE SEDE OU F 11105 SE OUtRA Ul UF DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO OOVfIRloAl.*wT OU 
62.154.422/0001-79 

ASSINEI LIRA DA FIRMA PELO EARESARIO (de pelo 'e9ltaUlaoI&AU4IAOS,d&peIcoFEdol) . — - -4.. (\ 
ARGUIMAN SANTOS TAVARES -ME S...ei-iA.ÁÀ \ O-t57 flt.' e 
DAI E DE ASSINATSRA ASSINATURA 00 EMPRESARIO pelo lSdadOlA'pIoa,adol3 
18/02/2011 ARGUIMAN SANTOS TAVRES (mpresário) 4,fl't19)'1 j5.1..L.'U3 
PAmuwÈRetimó bÀ 4tOMERC1Ai. 

Ministéri. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC 
Secretaria da Fazenda — 

scvm — M.CRUZES  
JUNTA COMERCIAL DO ESTAC OE SÃQ-PMftø - 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 



Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento Naclon -gstro4o GomérdNRt 

JUNTA COMERCIAL 

Secretaria da Fazend4 
SCVM - M CRuZES 

ÓbE SÃO PAULO 
Rua Barra Funda, 930 - CEP 01152-000 

DEFERIDC 

JUCESP PROTOCOLO 

0.211.213/11.1 
D. 0.0. 

embaliala:zillli& 

SEO. DOC. 

1 

1 

Controle Internet 

007410150-1 

III 1 II 1111 1 

000ifl$ 

NIRE DA SEDE CNPJ DA SEDE 
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR 3511006683-8 62.154.42210001-79 

ATO(S) 

Adequação da Empresa/Empresário ao Novo Código Civil; Transferência de Sede; 

NOME EMPRESARIAL 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 

LOGRADOURO NÚMERO 
RUA ANTONIO DE MENEZES

•
50 

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CEP CÓDIGO DO MUNICIPIO 
CENTRO 45545-000 620 

MUNICIPIO UF 
Ubaitaba BA 

CORREIO ELETRÔNICO TELEFONE 
32302188 

VALORES RECOLHIDOS IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

GARE 24,00 NOME: ARGUIMAN SANTOS TAVARES (Empresário) 

DARF 10,00 ASSINATURA: 
Wvkw~~

1810212011 
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011111 w 

DADOS CADASTRAIS 

e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
* Selo de Autenticidade 

b"I . 1~ . 9M 

• Autenticação 

W
2490 .ABO820446 

e 
e 
e  

BELtOrAÍO DE N01-AS  
1' OlçK) LIhattbi3 - Da 

• ç. Santo AntnO, 28 - Ubaitaba-Ba 

AU T NTtCA.ÇAO 
Ttificu que a presente fotocóPia 

cõnforrn õiigt,nl o doufe 

iDa - Ba) -j J C)t :1201 1 

p:.:c- da.i1va Mricida Tabelião de Not., 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFRMAÇOES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE. 



DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL 
INSYflUÇ(S DE PRILNCIIMEN10 NO VIflfl 

4. 

CpF01 o 21  61  4 7j  S [71  21 ean1idac RG 1.666.210 . . SSP BA 
NtIIO .  

,eatiattt.. RUA RIO GRANflE DA SERfIl,N° 97.... 30. CAIJ8I-It'QW1QUECETU5il S 

CEP 08.580 

AUII1PN SANTOS TAVARES 
óYtiu- 

4. ._UBAT1 (13A) BRASIL SEP.U0ICIALfi. 
. .,

OADE t EIMO S1AOO ... iWA~10A1SE 
-. 

PfrIS... . 

ARMANDO TAVARES DOS SANTOS E GUIOMAR MARIA DÓS SANTOS 
FIUACAO 

-:. idoomo4/o 3 /55 
-. prutiaso COMERCIANTE 

DATA DO I1AC4MENTO . . . . 

- fl"A. l4Vff4b1tl. ÇId?'pJ1Aftfl() rPLEMC,TQ,ItAjRRÓ/clp,MUWI8flO,t .. ..
. .

.. ., - 
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* 
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e 
e 
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:1 

.3 

O4 35 i 8 

ETC/M)MÉRO E COMPLEMENTO CAPTO., SU& ETC 

E1 5 ,11 R1 OA 1  D,  O 1  P1  I NjHiElIIRLItNi  li,  t31 1 N1  21 1112 t11  
L 1 1 J 1 1 1 1 1 E 1 l 1 1 1 1 

— NOM DEI IMJRRD 'CITE 

1 CO'4STlTlJft..AO 7 1RAIdSFÇEÉHCIA DE 3E3E 4'MA 0(2T114 ur a AURILJRA 05 1a.M.. 021m IN1CR. CI 1flA10S6. DE SEDE DE OUTRA iJE . 5. CAHCEIAMNTO DE SEDE- . . 4 . ARERTUM 01 fILIAL CM  Ixam  tip :. 
E . ALTCIIAO D DADOS DA SEDE 0. PRDEÉCAO AO NOME COMERcIAl, 1 AUUACAO DE DADOS DE fUAm. . 

E CMLCCL)J.IEIEO Cl 0414I* 

NOME COMERCIAl. 

A i  R 1  (1 11 Ii A 1  N1  1  51  A1  N1 T 1 0 1 51 Ti  A1  V1A 1 R 1E. 15,--.1ri  E1  

não estando Incurso oni nenhum doa Cfllflø$ provim am Iw que o Impeça do e,tomi.er atividade me(.lIt1I o IipoSsumn.10 iutta ftrr 
lndmv,dusl reIEtrbda 1 declara para na do ,nscrlçu no Be Elro do Camé!cmo 

;i,A;_RD, li  M i  c, AI  11u 1e 11  1 1 1 E E 1 1 1 

a l ie  1 5 1 8 1 01-L IAQUAUECITUOA 3 5 €.,2ÇL c2 31 J_'Q 

..LI4...L._j_J•  _LJ_J 1 

mac 

II 1 III III liii 

LPIIL(NrKCJI SOMUETI El AT Q RUALI 
0* flUAl. 

1 1 J • 1 1 1 1 

- UEEIQÁ;MOAIiE.EC0N1)MICAI
.

. . 

BAR  
-': 

 
;:,: MERCEARIA .

. 

-E 

.UIENIEACAO lUSO 0* "TA COMERCIAIS 

f'T'I 11. 1 fl fl .: . E'I.EYIDt.MCNTOME -10 1UI LI1  .1.1 1 •-J ..J3.DCSEIKJUADP.AM(NOME 

ió./ôï/o 

Selo de Autenticidade 
T,Ibo*.I 6. ~ dl Edt.d.. d 1.16. 

Autenticação 

2490.AB082045.3 

3ELtONAFO ÚE.-k.-. ........ 
1oOfmcmoUbaL3ba Ba 

a. Santo An1nÕ, 28 - Ubtab3-

AU TENJT iCQAO 
,rtifiCoqUa presente íotocÕp,- 

e dou te 

baitab - a ,j3,I2Ol —.- 

__ 

sd jj'Sl ?tm h TabIi.to de '41 

'-Tu-dme k Atrnejd cf' efltt 

Jml 

D.U4 DO DEFUIÀIENT 
MIS', 

Lt 
1 E 1 - 

000105- - 

1 3. 10 10 10,0 4 0 101 .:..1(DEZ MIL CRUZADOS NOVOS)-x- 
CAFLU bUTA..4u CA?ITAL IOdt EXTENSO 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-;-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x.x-x-x-x.-x.. 

.-:••- ..... COC '..:- •-..*_ ::..........1 

-  
1 E 

cøIGOOEAøMOAOf 

UICA EIJIO tIOS Elt. Ø*UIi'IO . NM MOIJÇb reg . 
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TaNkhw eW P4otas 
AIrnta E oeM. A'jtrou 
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SALVADOR - BA, 26 de Julho de 2019 

Q 4-1 . &t -'-4j 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

e 

: JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
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página: 1/1 
196100682 

'IlIlIloh' 
C CONTROLE 75.091.677.895.71 CPF SOLICITANTE: 031.823.885-33 NIRE: 29104537145 Emitida: 26/07/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICAD 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regiri.ba/telavalidadocs.as  

e 

EMPRESA 
Nome Empresarial ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO 

NIRE(sede) CNPJ Arauivamento do ato Inicio da atividade 
Constituitivo 

29104537145 62.154.422/0001-79 28104/2011 28/04/2011 
Endereco: 
RANTONIO MENEZES, 70 TERREO, CENTRO, UBAITABA, BA- CEP: 45545000 

OBJETO SOCIAL 
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 

CAPITAL SOCIAL PORTE 
R$ 50,000.00 

WNQUENTA MIL REAIS Não 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data Número 
21/09/2012 97225916 REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 002 - ALTERAÇÃO 
Evento: 021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX 
Endereço: XXXXXX 

EMPRESÁRIO 
Nome do Empresário: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 

Identidade: 01666210/56 CPF: 09826475572 
tado civil: casado Reqime de bens: comunhão parcial 

Observação 

00010 
e 
e 
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Objeto Social 

HISTÓRICO 

Voltar 

Av. Estados Unidos, 558 - Edf. Citibank - Comércio Salvador (BA) - CEP: 40010- 
020 

E-mail: iuceb@juceb.ba.gov.br  

E(e tAlhA CA 
M)US'At*, COh4lh(JO 
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e 
e 
e 
e 
ó 

e 
* Nome Empresarial 
• NIRE/CNPJ 

* 

* 

e Capital Integralizado 
Data do Ato 

• Constitutivo 

26/07/2019 

Situação / Status 
Natureza Jurídica 
Capital Social 

JUCEB - Serviços de Auto-Atendimento 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
29 1 0453714-5 / 62.154.422/0001-79 
REGISTRO ATIVO / SEM STATUS 
EMPRESÁRIO 
R$ 50.000,00 
R$ 0,00 

28/04/2011 

Estado da Bahia » Destaque 

11& 
x,,W JUCEB 

Jmta Comsr4aI do Estado da eia 

-DADOS DA EMPRESA 

Data do Início das 
Atividades 

e 
e Logradouro 
e omp1emento 
• Número 
• Bairro 
• CEP 
• Município 

e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
• 18/04/2011 
lã w 

 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

28/04/2011 

R ANTONIO MENEZES 
TERREO 
70 
CENTRO 
45545000 
UBAITABA 

COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)COMERCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS 

Num. 
Arquivamento 

ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
INSCRICAO DE 
TRANSFERENCIA DE SEDE DE 29104537145 ALTERAÇÃO 
OUTRA UF 

000102 

21/09/2012 

02/05/2011 

Data Ultimo 
Nome do Evento Arquivamento 

97225916 

97091635 

Descrição Ato 

ALTERAÇÃO 

ALTERAÇÃO 

• omerciaI29 111 



LI SIMPLES 
e 
• Simples Nacional - Consulta Optantes 
* 

1)ata da consulta: 26/07/2019 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 
e 

NPJ : 62.154.422/0001-79 
opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

*Nome Empresarial: ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
e 
e 
JJ Situação Atual 

ituação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012 

ituação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

e' 
Períodos Anteriores 

*Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 
e 

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

e 
Agendamentos (Simples Nacional) 

e 
aendamentos no Simoles Nacional 
ata e Hora dó Ágendamento Pata • Aora do Cancelamento 

1#41111201108:13 

e 
41 Eventos Futuros (Simples Nacional) 
d 
~EWtos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

e 

Eventos Futuros (SIMEI) 
e 
dventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

e 
E 

E 

Situação do Agendamento 
Convertido em Opção 

Número da Opção 
6794556 



0 
e 
e 
e 
* 

 

26/0712019 003797871 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

• 

 

  

    

CERTIDÃO ESTADUAL 

• CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
• EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

e 
e 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
• anteriores a data de 26/07/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

• ARGUIMAN SANTOS TAVARES, portador do CNPJ: 62.154.422/0001-79, estabelecida na RUA ANTONIO 
MENEZES , TERREO, CENTRO, CEP: 45545-000, Ubaitaba - BA. 

0"  
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 

• interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 

•
(vinte) anos. 

• Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

•	 Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

0 Salvador, sexta-feira, 26 de julho de 2019. 
O 
e 
e 
O 

O 
e 

e 
O 
O 
O 
E 

O 
e 
O 

* 
e 
• CERTIDÃO N°: 003797871 FOLHA: 1/1 
• A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 

(http:I/esaj.tjba.jus.brlsco/abrirConferencia.do). 

O 
E 
e 
e 
e 
e 
E 

e 

                                     

PEDIDO N°: 
003797871 
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Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

000099 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

* 

* DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

E
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 026/2019 

E 
* A empresa ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 62.154.42210001-

79, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a). ARGUIMAN SANTOS 
• TAVARES, portador do Documento de Identidade n° 1666210-56 e inscrito no CPF sob o n° 
• 098.264.755-72, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 

• esta empresa, na presente data, é considerada: 

* 

( X  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 
• 14/12/2006; 

• ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 30  da Lei Complementar n° 
123, de 14/12/2006. 

• Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas 
• no § 40, do art. 30, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
E 
E 

E 
e 
E 
e 
* 
E 
e 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

* 

CNPJ: 62.154.422/0001-79 
Arguiman Santos Tavares 

Proprietário 
R. G. n.° 1666210-56 SSP/BA 

CPF n.9  098.264.755-72 



ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 

CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

DECLARAÇÃO 

O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.° 
8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta 
declaração, que: 

a) Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições do presente Edital. 

b) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto 
desta licitação. 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

ARGUIMAN •STAVAES-ME 
CNPJ: 62.15 . 22/000 -79 
Arguiman Santo • ares 

Proprietário 
R. G. flQ  1666210-56 SSP/BA 

CPF n.2  098.264.755-72 
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e 
e 
e 
e 
e 
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e 
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osto de 2019 

ARG k IMAN SA 1  os T AR S - ME 
C 'J: 62.154.422 1001-1 9 
Arg .sanSai •sTavare 

Proprietário 
R. G. n.2  1666210-56 SSP/BA 

CPF n.2  098.264.755-72 

e 

e 
e 
e 
e 
e 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.422/0001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949 13230-2188 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 02612019 

DECLARAÇÕES 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

e 

e' • Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2019 
e 
e

A EMPRESA, ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME 

e 
• Um°. Sra. 

e 
Pregoeira Oficial do Município de Ubaitaba - Bahia. 

$ 
• DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar 
• contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente 
• Edital; 

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo 
• contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros; 
e 
• DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.0  da 

e Constituição Federal de 1988; 

e DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente 
Edital; 

e 



• 

Ubaitaba, 02 de Agosto de 2019 

ARGUIMAN SANTOS TAVARES 
Rua Antônio Menezes, 70 - Centro - Ubaitaba-BA 
CNPJ: 62.154.42210001-79 - Insc. Est.: 019.892.047 
Cep: 45.545-000 - 73 3230-2949/3230-2188 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 02612019 

D E C L A R A Ç À O D E CONHECIMENTO DO EDITAL 
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

0 
e 
• w A ARGUIMAN SANTOS TAVARES - ME CNPJ, no. 62.154.422/0001-79, com sede à RUA 
• ANTONIO MENEZES, 70, CENTRO, UBAITABA, declara, sob as penas da lei, o pleno 

conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações 

• objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a 

• serem aplicadas conforme a lei 8.666/93. 

e 
e 

e 
e 
e 

• ARGUI 
• CNPJ: -. ,.422/1  1 41-79 

Arguiman Sa .s avares 
• Proprietário 
• R. G. n.2  1666210-56 SSP/BA 

e
CPF fl•Q  098.264.755-72 

e 
e 
e 

d 
Mw 



E' R EFE 1 TU RA DE 

BAITAIA 
( 

I ENVIOS DE 
EDITAL 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45345-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 



02/oa'2019 Email —Setor de Licitação Ubaitaba PMU —OuUook 

RE: Solicitacao edital 026/2019 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 
Ter, 30/07/2019 11:17 

Para: GRÁFICA IDEART <graficaideart@gmail.com > 

Wi 2anexos (785 KB) 

EDITAL PP 026-2019 - GÁS GLP.docx; RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL - PP 026-2019 - GÁS.docx; 

Prezado Licitante, 

Em atendimento à solicitação de envio do edital PREGÃO PRESENCIAL N9  026/2019, cujo objeto 

éa: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO Às 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, remetemos o documento em anexo. 

Visando a comunicação futura entre o município de Ubaitaba e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria, o preenchimento do recibo de entrega do edital (também em anexo) e sua remessa por meio 

deste e-mail. 

A não remessa do recibo exime o município de Ubaitaba da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n2  002 de 02/01/2019) 

Suplente  da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n2  001 de 02/01/2019) 

De: GRÁFICA IDEART <graficaideart@gmail.com> 

Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2019 11:13 

Para: licitaubaitaba@hotmail.com  <licitaubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: Sol icitacao edital 026/2019 

Solicito edital 026/2019 

https://outIooklhe.conhl/AQMkAsDAwATY1AItZjU  1ADgtN DNmYSOwMAItM DAKAC4A.AAORchl8fAJ-1q lLQhD%2FVWg EArBl%2F8W8UYUGDL... 1/1 

flfl94 

'9 

'9 



02/O&2019 Email —Setor de Licitação Ubaitaba PMU —0ut1ook 

RE: Solicitacao edital 026/2019 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 
Ter, 30/07/2019 11:15 

Para: GRÁFICA IDEART <graficaideart@gmail.com> 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

A Pregoeira Substituta do município de Ubaitaba toma público aos 

interessados que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. Data: 31 de julho de 2019, às 09:30h, local: sede da 

PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, no 01, Centro, Ubaitaba-Bahia. O 

Edital encontra-se à disposição dos interessados e poderá ser solicitado 

no email: licitaubaitaba©hotmail.com. Demais publicações 

exclusivamente no seguinte endereço: 

http://www.transparenciaba.com.br/.  
Ubaitaba-BA 19/07/2019 

Na~ fia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Onde se lê: 31 de julho de 2019 

Leia-se: 02 de agosto de 2019 

Ubaitaba-Bahia, 24/07/2019. 

Nathália Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n2  002 de 02/01/2019) 

Suplente da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n9  001 de 02/01/2019) 

De: GRÁFICA IDEART <graficaideart@gmail.com> 

Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2019 11:13 

https://outlooklie.com/mail/AQMkAJDAwATYw1AAltZjU  1ADgtN DNmYSOwtslAltM DAKAC4AAAORchl8fAAHq ILQhO%2FW1g EArBl%2F8W8UYUGDL... 1/2 

0000.93 



02/08/2019 Email -Setor de Licitação Ubaitaba PMU - Outlook 

RE: solicitação de edital 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 

Qui, 25/07/2019 00:20 

Para: Gildásio Teixeira <teixeira.corisultoria@outlook.com > 

2anexos (778 KB) 

EDffALPP 026-2019 - GÁS GLP.pdf; RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL - PP 026-2019 - GÁS.dooç 

Prezado Licitante, 

Em atendimento à solicitação de envio do edital PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, cujo objeto 
éa: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO Às 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, remetemos o documento em anexo. 

Visando a comunicação futura entre o município de Ubaitaba e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria, o preenchimento do recibo de entrega do edital (também em anexo) e sua remessa por meio 

deste e-mail. 

A não remessa do recibo exime o município de Ubaitaba da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n5  002 de 02/01/2019) 

Suplente da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n2  001 de 02/01/2019) 

De: Gildásio Teixeira <teixeira.consultoria@outlook.com> 

Enviado: quarta-feira, 24 de julho de 2019 09:17 

Para: Setor de Licitação Ubaitaba PMU <licitaubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: solicitação de edital 

Venho através deste solicitar o edital de n° 026/2019 que tem como objeto aquisição de gaz liquefeito de 

petróleo e vasilhames que acontecera dia 31 de julho, desde já agradeço. 

Gildásio Coelho Teixeira Junior 

Consultor e Técnico em Licitações 

TEIXEIRA 

CONSULTORIA 

Licitações & Contratos Administrativos 

Lie de vfrus. www.auast.com. 

https://oulooklie.conVmaiI/AQMkA,DAwATY1AItZjU  1ADgtN DNmYS0wv1AItMDAKAC4A4AORchl8fAAJ-1q lLQhD%2FVWg EArBI%2F8W8UYUGDL... 1/1 

0000q2 



02/08/2019 Email —Setor de Licitação Ubaitaba PMU —0u11ook 

RE: solicitação de edital 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 
Qui, 25/07/2019 00:16 

Para: Gildásio Teixeira <teixeira.consultoria@outIook.com > 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

A Pregoeira Substituta do município de Ubaitaba toma público aos 

interessados que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. Data: 31 de julho de 2019, às 09:30h, local: sede da 

PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, n° 01, Centro, Ubaitaba-Bahia. O 

Edital encontra-se à disposição dos interessados e poderá ser solicitado 

no email: licitaubaitaba@hotmail.com. Demais publicações 

exclusivamente no seguinte endereço: 

http://www.transparenciaba.com.br/.  
Ubaitaba-BA 19/07/2019 

Nathá lia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Onde se lê: 31 de julho de 2019 

Leia-se: 02 de agosto de 2019 

Ubaitaba-Bahia, 24/07/2019. 

Nathália Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n5  002 de 02/01/2019) 

Suplente  daComissão Permanente de licitação (Decreto n2  ooi de 02/01/2019) 

De: Gildásio Teixeira <teixeira.consultoria@outlook.com> 

Enviado: quarta-feira, 24 de julho de 2019 09:17 

Para: Setor de Licitação Ubaitaba PMU <li cita ubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: solicitação de edital 

Venho através deste solicitar o edital de n° 026/2019 que tem como objeto aquisição de gaz liquefeito de 
petróleo e vasilhames que acontecera dia 31 de julho, desde já agradeço. 

https://outlook)i'e.com/maiI/AQMkADAwATYwMAItZjU 1ADgtNDNmYS0wMAItMDAKAC4AAORchl8fMHq iLQhD%2FVWg EArBI%2F8W8UYUGDL... 1/2 
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02/08/2019 Email -Setor de Licitação Ubaitaba PMU - Outlook 

RE: SOLICITAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2019 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 
Qui, 25/07/2019 00:20 
Para: Bruno <brunoxavier@frijeicom.br> 

lj 2 anexos (778 KB) 

EDITAL-PP 026-2019 - GÁS GLP.pdf; RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL - PP 026-2019 - GÁS.docç 

Prezado Licitante, 

Em atendimento à solicitação de envio do edital PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, cujo objeto 
éa: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, remetemos o documento em anexo. 

Visando a comunicação futura entre o município de Ubaitaba e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria, o preenchimento do recibo de entrega do edital (também em anexo) e sua remessa por meio 

deste e-mail. 

A não remessa do recibo exime o município de Ubaitaba da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n2  ooz de 02/01/2019) 

Suplente  da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n2  001 de 02/01/2019) 

De: Bruno <brunoxavier@frijel.com.br> 

Enviado: segunda-feira, 22 de julho de 2019 10:42 

Para: Iicitaubaitaba@hotmail.com  <licitaubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: SOLICITAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2019 

Bom dia, 

Venho através desta solicitar o edital do pregão presencial n° 26/2019. 

Desde já agradeço! 

Bruno Xavier 
Setor Contábil 
Frijel Distribuidor de Allnientos L':VDA 

Tel.: (73) 352-8500 
CeL:(73) 99987-9861 

https://outlooklie.conilmail/AQMkADAwATYwMAItZjU  1ADgtN DN mYS0wMAItM DAKAC4AMORchl8fAAJ-iq kyLQhAD%2FVWg EABI%2FBWBUYUGDL... 1/1 
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02/08/2019 Email —Setor de Licitação Ubaitaba PMU —Outiook 

RE: SOLICITAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2019 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 
Qui, 25/07/2019 00:15 

Para: Bruno <brunoxavier@frijel.com.br> 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

A Pregoeira Substituta do município de Ubaitaba toma público aos 

interessados que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM 

ATENDIMENTO Às NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. Data: 31 de julho de 2019, às 09:30h, local: sede da 

PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, n° 01, Centro, Ubaitaba-Bahia. O 

Edital encontra-se à disposição dos interessados e poderá ser solicitado 

no email: licitaubaitaba@hotmail.com. Demais publicações 

exclusivamente no seguinte endereço: 

http://www.transparenciaba.com.br/.  
Ubaitaba-BA 19/07/2019 

Nathá lia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Onde se lê: 31 de julho de 2019 

Leia-se: 02 de agosto de 2019 

Ubaitaba-Bahia, 24/07/2019. 

Nathá lia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n9  002 de 02/01/2019) 

_pjjente da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n5  001 de 02/01/2019) 

De: Bruno <brunoxavier@frijel.com.br> 

Enviado: segunda-feira, 22 de julho de 2019 10:42 

Para: Iicitaubaitaba@hotmail.com  <licitaubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: SOLICITAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2019 

Bom dia, 

Venho através desta solicitar o edital do pregão presencial n° 26/2019. 

Desde já agradeço! 

https:lloutiooklba.conilmail/AQMk8sDAwATYlAItZjU 1ADgtN DNmYStYwtAAItMDAKAC4AAAORchI8fMHq íLQh\O%2FVWg EArBI%2FBW8UYUGDL... 112 



02/08/2019 Email —Setor de Licitação Ubaitaba PMU —Outlook 

RE: 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 

Qui, 25/07/2019 00:19 

Para: Arguiman Santos <NUNESGASl@hotmail.com > 

2 anexos (778 KB) 

EDITAL-PP 026-2019 - GÁS GLP.pdf; RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL - PP 026-2019 - GÁS.dooç 

Prezado Licitante, 

Em atendimento à solicitação de envio do edital PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, cujo objeto 
éa: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO Às 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, remetemos o documento em anexo. 

Visando a comunicação futura entre o município de Ubaitaba e essa empresa, solicito de Vossa 
Senhoria, o preenchimento do recibo de entrega do edital (também em anexo) e sua remessa por meio 

deste e-mail. 

A não remessa do recibo exime o município de Ubaitaba da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n2  002 de 02/01/2019) 

Suplente  daComissão Permanente de Licitação (Decreto n2  001 de 02/01/2019) 

De: Arguiman Santos <NUNESGASl@hotmail.com> 
Enviado: sábado, 20 de julho de 2019 12:52 

Para: licitaubaitaba@hotmail.com  <licitaubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: 

solicitado o edital do pregao presencial n2  026/2019 

https://outlooklba.connni  l/AQMkADAwATYwMAItZj U 1ADgtN DN mYS0wtAAItM DAKAC4AAAORchl8fAAHq ILQhO%2FVWg EArBI%2FBWBUYUGDL... 1/1 
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0210&2019 

RE: 

Email —Setor de Licitação Ubaitaba PMU —Outlook 

Setor de Licitação Ubaitaba PMU 
Qui, 25/07/2019 00:15 

Para: Arguiman Santos <NUNESGASl@hotmail.com> 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

A Pregoeira Substituta do município de Ubaitaba toma público aos 

interessados que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. Data: 31 de julho de 2019, às 09:30h, local: sede da 

PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, n° 01, Centro, Ubaitaba-Bahia. O 

Edital encontra-se à disposição dos interessados e poderá ser solicitado 

no email: licitaubaitaba@hotmail.com. Demais publicações 

exclusivamente no seguinte endereço: 

http://www.transparenciaba.com.br/.  
Ubaitaba-BA 19/07/2019 

Nathá lia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Onde se lê: 31 de julho de 2019 

Leia-se: 02 de agosto de 2019 

Ubaitaba-Bahia, 24/07/2019. 

Nathália Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Favor acusar recebimento deste e-mail. 

Atenciosamente, 

Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba (Decreto n2  002 de 02/01/2019) 

SuRiente da Comissão Permanente de Licitação (Decreto n2  001 de 02/01/2019) 

De: Arguiman Santos <NUNESGASl@hotmail.com> 

Enviado: sábado, 20 de julho de 2019 12:52 

Para: Iicitaubaitaba@hotmail.com  <Iicitaubaitaba@hotmail.com> 

Assunto: 

solicitado o edital do pregao presencial n2  026/2019 

hftps://outlooklie.carril/AQM)çADAwATYwMAItZjU  1ADgtNDNmYS0wMAItMDAKAC4AAAORchl8fMHq iLQhAD%2FVWg EArBI%2FBW8UYUGDL... 111 
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Quinta-feira 
25 de Julho de 2019 

Ano lfl-N94 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA- BA 

  

JUIR 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

AVISO DE LICITACÃO 

PRFGÃcIPR.ESFNcIAL N° 026/2019 

A Pregoeira Substituta do município de Ubaitaba torna público aos Interessados, 

que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO Às 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Data: 31 

de Julho de 2019, às 09:30h, local: sede da PMU, situada na Rua Rafael 

Oliveira, a° 01, Centro, Ubaitaba-Bahia. O Edital encontra-se á disposição dos 

interessados e poderá ser solicitado no email lidtaubaitabahotrnailcom. 

Demais publicações exclusivamente no seguinte endereço: 

http-,//www.transparenciaba.com.br/.  

Ubaitaba-BA 19/07/2019 

Nathá lia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Onde se lê: 31 de julho de 2019 

Lela-se: 02 de agosto de 2019 

Ubaitaba-Bahia, 24/07/2019. 

Nathátta Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Rua R4hse1 Oliveira,  01 - Centro- CEP: 45S45C00. CNPJ: 01137309/0001 
Ubaitaba - SÃ. 

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba—BA Tel.: (73) 3230-1411 1 Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho 2 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br  e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

000085 
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Sexta-feira 
19 de Julho de 2019 

Ano llt-N90 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA 

  

      

AVISO DE LICITACÃO 

PRFGÃO PRESENCIAL NO  026/2019 

A Pregoeira Substituta do município da Ubaitaba torna público aos interessados 

que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL N° 026/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO 

DE PETRÔLEO E VASILHAMES EM ATENDIMENTO Às NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Datar 31 de julho de 2019, 

às 09:30h, local: sede da PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, n° 01, Centro, 

Ubaitaba-Bahia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados e poderá ser 

solicitado no email: Jicitaubaitabahotmailconi. Demais publicações 

exclusivamente no seguinte endereço: tfltp: //wwwtransparenciabacombrf 

Ubaitaba-BA 19/07/2019 

Nathólia Rosa Silva 
Pregoeira Substituta 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro- CEP:45545-000- CNPJ: 016137 30910001-68 
Ubaitaba - BA. 

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba—BA Tel.: (73) 3230-1411 1 Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho 2 

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br  e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL 

Í_i 00034 
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RECESSÃO O maior poio industrial do País registrou o fechamento de 2.325 fábricas nos primeiros cinco meses do ano 

SP bate recorde no fechamento de indústrias 
CLEIDE SILVA E 1051 MARIA 
TOMAZSLA 
Estadão conteúdo, São Paulo 

O Estado de São Paulo, maior 
polo industrial do Pais, re-
gistrou o fechamento de 
2.325 indústrias de transfor-
mação e extrativas nos pri-
meiros cinco meses do ano. 
O número é o mais alto para 
o período na última década 

ri% maior que o do ano 
passado, segundo a junta 
Comercial 

O dado indica que a fraca 
recuperaçao da economia 
brasileira após a recessão de 
2014 a 2016 continua levan-
do ao encolhimento do setor 
produtivo, deixando um 
rastro de fábricas desativa-
das e desempregados. 

Entre 2014 e 2018, o Pro-
duto interno Bruto (PIB) bra-
sileiro acumulou queda de 
4,291. enquanto o da indús-
tria de transformação em to-
do o Pais caiu 54,4%. "Sig-
nifica que a produção caiu 
bastante e obviamente teve 
impacto nas empresas, com 
fechamento de fábricas ede-
missões", diz o economista 
José Roberto Mendonça de 
Sarros, da MB Associados. 

Em paralelo, foram aber-
tas de janeiro a maio 4.495 
Indústrias em São Paulo. 
Tradicionalmente há mais 
abertura do que baixa de lá.  

LUCIANO NASCIMENTO 
õgêsscia Brasil, Brasilia 

Começaram a valer desde o 
último sábadoan novas regras 
Para o cálculo do frete mi-
nimo de transporte de cargas. 
As alterações, publicadas pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTI'), de-
terminam que o cálculo do 
frete mínimo passará a con-
siderar ii categorias na me-
todologia para os diferentes 
cálculos dou pisos mirámos. 

Antes, o cálculo não se ba-
seava em categorias. Entre  

bricas. soas Issonem sempre 
é um Indicador positivo. Pa-
ra Mendonça de Barros, in-
dependentemente dos nú-
meros de novas indústrias, a 
queda do PIB Industrial 
mostra que houve encolhi-
mento da produção e, pro-
vavelmente, foram fechadas 
empresas grandes e médias 
e abertas unidades de me-
nor porte. 

O presidente do Sindicato 
da Indústria de Calçados de 
jaú, Caetano Blasscn Neto, 
afirma que, nus últimos 
anos, várias empresas con-
sideradas de grande porte 
pura a atividade, com 300  a 
400 funcionários, encerra-
ram atividades. "Quando fe-
cha uma grande, muitas Ve-
zes surgem outras três ou 
quatro micro e pequenas fa-
bricantes, algumas inclusI-
ve abertas por ex-funcioná-
rios, mas com pouca nsáo de 
obra", diz Bianco Neto 

Plano para o setor 
O polo calçadista de jaú, re-
ferõncla nacional na produ-
ção de calçados femininos, 
já empregou 12 mil traba-
lhadores etss meados dos 
unos 2000. Hoje tem 5  mil 
funcionários, diz Neto. Re-
centemente, ele e dirigentes 
da indústria de calçados das 
vizinhas franca eBirigui en-
tregaram ao governador 

as de cargas estão transpor-
tes de graneis sólidos, líqui-
dos, cargas frigorificadas, 
cargas conteinerizadas e 
transportes de cargas peri-
gosas em diferentes moda- 

A resolução 
amplia relação 
de itens para 
definir preços  

O dado aponta 
para uma fraca 
recuperação da 
economia após 
a recessão de 
2014 a 2016 

]idades, sólidas e líquidas. 
A resolução também am-

pUa os itens levados em con-
sideração para o cálculo. Se-
gundo a norma, o cálculo do 
piso mínimo de frete levará 
emconsideraçãootipodecar-
ga: também serão aplicados 
dois coeficientes de custo: um 
envolvendo o casto de des-
locamento (CCD) e, Outro, de 
carga e descarga (CC) que le-
vará em consideração o nú-
mero de eixos carregados. A 
resolução determina ainda 
que será levada cru conside-
ração a distância percorrida  

desempregados, parte deles 
sem receber salários e in-
denizações. 

A indústria de autopeças 
tndebrãs, na zona oeste de 
São Paulo, deixou de operar 
em abrile colocou na rua 150 
funcionários. Com  salários 
atrasados e sem verbas res-
cisórias, eles ficaram acam-
pados em frente à fábrica  

por 48 dias. Após acordo na 
Justiça do Trabalho, a em-
presa propôs o pagamento 
em IS parcelas mensais. 
,0 receio é que a empresa 

pagueis primeiras parcelas 
e depois suspenda o paga-
mento, como já ocorreu em 
acordos anteriores fechados 
por outras empresas", diz o 
diretor do Sindicato dos Me-
talúrgico, de São Paulo,£r-
íon Soara. 

A situação da Indústria 
paulista se repete em iodo o 
Pais. Além do encerramento 
das atividades de empresas 
de pequeno porte, grandes 
grupos fecharam unidades 
consideradas menos produ-
tivas e concentraram a pro-
dução em outras mais mo-
dernas, quase sempre sem 
levar a mão de obra. 

A fabricante de pneus Pi-
relli anunciou em maio o fe-
chamento da unidade de 
Gravatai (RS) e a demissão 
dos 900 funcionários. Apro-
dução de pneus de motos 
será unificada à de pneus 

RR 
carrou em Campinas 

jSPj onde serão geradas 300 
vagas ao longo de três anos. 
Entre as empresas que fe-
citaram fábricas este ano es-
tão PepsíCo/Quaker (ES), Pc-
psiCo/Mabel (MS), Kimber-
ly-Clark (RS), Nestlé (ES), 
Maiwee (SC), Británia (BA) e 
P'aquetd )BA). 

A metodologia 
agora con.idera 
lo categorias 
para OS cálculos 

pelo caminhoneiro. 

Detalhamento 
Outro tema presente na re-
solução da ANTI' é o deta-
lhamento da malta para 
quem contratar o serviço 
abaixo do piso mínimo. A 
pena a seraplicadaé de duas 
vezes a diferença entre ova-
lor pago e o piso devido, ES 
Soo no mínimo, e ES 10.500 
no máximo. Quem ofertar 
contratação do transporte 
rodoviário de carga abaixo 
do piso mínimo pode ser 
multado em ES 4.975. 

João Dona (PSDB) um plano 
de recuperação do setor. 

No grupo das que fecha-
ram as portas, há indústrias 
nacionais e multinacionais. 
Algumas transferiram fi-
liais para outras unidades 
da mesma companhia para 
cortar custou e outras aca-
baram com a produção, dei-
xando um contingente de 

TRANSPORTE 

Entram em vigor novas regras do 
frete mínimo para caminhoneiros 

Entre 2014 e soiS, o P53 da indústria de transformaçSo no Pala Caiu 14,4% 

Setor passou 
por Crescimento 
nos anos u000 e 
tendência agora 
é de avanço 
moderado 

RENATO JAKITAS E TALITA 
NASCIMENTO 
Estadão conteúdo, São Paulo 

Na esteira das discussoes so-
bre a Previdência em Bra-
silia, neste ano houve até 
manifestação de rua reunin-
do grupos pró e contra a re-
forma - que acabou apro-
vada em primeiro turno na 
semana retrasada, naCáma-
ra dos Deputados. O debate, 
contudo, não foi suficiente 
para movimentar os planos 
de previdência privada, que 
vivem em relativo marasmo 
há pelo menos quatro 
anos. 

Hoje, os planos privados 
congregam 6% dos brasilei-
ros, 13,2 milhões de pessoas, 
segundo dados de maio, o 
último disponível na Fede-
ração Nacional de Previdên-
cia Privada e Vida (FenaPee-
vi), entidade que representa 
67 seguradoras e entidades 
abertas de previdência com-
plementar no Pais. O núme-
ro é um pouco menor que ou 
13.5 milhões no mesmo pe-
ndo de 2058. exatamente o 
mesmo contingente de 
maio de 2017 e ligeiramente 
superior que os 52,5 milhões 
em igual mês de 2006. 

Na opinião dos operado- 

resdo setor, o segmento ain-
da enfrenta resistências en-
tre os investidores. Henri-
que Diniz, superintendente 
da Icatu, diz que no entanto 
que isso é natural e o prin-
cipal motivo, afirma, é ainda 
reflexo da recessão que o 
País atravessou, com a di-
minuição da capacidade de 
poupança das pessoas. 

Marcelo Wagner, diretor 
financeiro da Brasilprev, 
concorda. Paraele,oramode 
previdência privada passou 
por forte crescimento no 
início dos anos 2000 e, de lá 
para cá, a tendência é de 
avanço moderado. 

REFORMA 

Previdência privada segue 
estável após debates 
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

1 - Regência Legal: 

Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 alterada pelas 
Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 e Decreto Municipal n.° 059/2013. 

II - Órgão Interessado/ Setor: 
DIVERSAS SECRETARIAS 

III - Modalidade: IV - Processo Administrativo 
PREGÃO PRESENCIAL N2 026/2019 N2 180/2019 

V - Tipo de Licitação: VI- Forma de Fornecimento: 
Menor Preço Parcelada 

VII - Critério de julgamento: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

VIII - Objeto: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

IX - Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e 
Início da abertura dos envelopes: 
Data: 02/07/2019 
Horário: 09:30h 
Local: Rua Rafael Oliveira, n2 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000. 

X. Dotação orçamentária: 

CONFORME MINUTA DO CONTRATO 
XI. Prazo de Vigência XII - Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido 
Da data de assinatura do contrato até Mínimo: 
31.12.2019 ou com a entrega de todos os itens Não exigido 
contratados. 

XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão 
prestados pela Pregoeira diariamente, das 09:00 às 14:00, na sede da Prefeitura Municipal, no Setor 
de Licitações, na Rua Rafael Oliveira, n2 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000. 

Pregoeira Responsável: 

Nathália Rosa Silva - Pregoeira Substituta - Decreto 019, de 02/01/2019, publicada no Diário 
Oficial do Município de Ubaitaba - BA 
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XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que exerçam atividades relacionadas com 
o objeto desta licitação atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos. 

14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

a) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de 
participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Ubaitaba; 

b) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores da Prefeitura 
Municipal de Ubaitaba; 

XV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1. O processo licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis n2  10.520, de 17 de 
julho de 2002 e n2  8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis 
Complementares 147/2014 e 155/2016 e Decreto municipal 059/2013 

XVI- CREDENCIAMENTO 

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, 
juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original, cópia autenticada ou cópia 
simples acompanhada do original. 

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente 
conforme modelo do Anexo IV), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente 
assinada pelo sócio administrador da empresa, juntamente com cópia do contrato social da empresa. 

16.2.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao(à) pregoeiro(a) a 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, 
separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando ciência de que 
cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo 
V). 

16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME 
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento, 
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos: 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos 
Termos da Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 
155/2016, na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e de que não 
lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 42 do Artigo 39  da Lei 
Complementar n2  123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos 
subitens 16.3 e 16.4'a', a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeira, desde que a empresa tenha 
credenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por 
meio de declaração escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sessão, 
precluindo o direito de fazê-lo caso não esteja presente, não haja representante credenciado ou 
omita-se novamente. 

16.6. Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes. 

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

16.8. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE 
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os mesmos 
sejam recebidos até o horário do início da sessão, acompanhados da Declaração de Habilitação 
(Anexo V), e, se for o caso, dos documentos para comprovação de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII), em separado, ou seja, as mencionadas 
declarações deverão ser enviadas EM UM ENVELOPE A PARTE, FORA DOS ENVELOPES de Propostas 
de Preços ou de Habilitação. 

16.8.1 Ao optar por essa forma de participação, descrita no subitem 16.8.,a licitante estará 
renunciando o direito de ofertar lances assim como interpor recurso. 

XVII- PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 

17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa, 
identificado como Proposta de Preços, endereçada ao(a) Pregoeiro(a), desta forma: 

AO MUNICÍPIO DE UBAITABA 
A/C PREGOEIRO(A) 
PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 
LICITANTE: 
ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO) 

17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Língua 
Portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

17.2.1.Em caráter excepcional, quando o licitante não apresentar as marcas e modelos dos produtos 
ou apresentar marca equivocada, e desde que não impossibilite a conclusão da sessão no dia 
determinado, o pregoeiro poderá autorizar a inclusão e/ou correção das marcas pelo próprio 
licitante, antes que se inicie a fase de lances. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
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17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido de acordo com as 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas. 

17.3.2.1. Caso a empresa licitante não apresente o catálogo ou prospecto do produto, o Pregoeiro 
poderá solicitar a pesquisa do mesmo no site do fabricante para verificação das suas especificações. 
Somente nos casos em que a verificação ficar prejudicada e houver alguma dúvida significativa 
quanto à apresentação do equipamento, a proposta deverá ser desclassificada. 

17.4. A proposta deve apresentar os preços unitários, conforme especificações do Anexo 1 deste 
edital, expressos em R$ (reais), com apenas duas casas decimais após a vírgula. 

17.4.1. A Pregoeira, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam 
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como: 

a) Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total; 
b) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma; 
c) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as 
quantidades previstas, alterando-se o valor final. 
d) Erro no preço total, será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima. 

17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-
se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para 
o período de processamento das faturas. 

17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições 
sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. 

17.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de validade, esta omissão será interpretada como aceite 
do prazo acima estabelecido. 

17.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

XVIII- HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B-HABILITAÇÃO a documentação abaixo que 
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original 
para ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado 
da seguinte forma: 

AO MUNICÍPIO DE UBAITABA 
A/C PREGOEIRO(A) 

 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

000079 



A 1) 

TAM 
CIDADE DAS CANOAS 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 
LICITANTE: 
ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

18.1.1. Os documentos apresentados em cópias simples e autenticados digitalmente serão 
aceitos pela CPL, sendo que, caso sagre-se vencedora, deverá apresentar os documentos em 
original no ato da assinatura do contrato. 

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 

18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro; 
b) Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro; 
c) No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, com carimbo do registro e autenticação; 

d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, 
autenticado, com carimbo do registro; 

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

E) Cédula de identidade ou outro documento equivalente do representante legal (sócio-
administrador). 

18.2.1.1. Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem 
exercidas no objeto desta licitação. 

18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os relativos a Seguridade Social 
- INSS (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014); 
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t) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

18.2.3. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da empresa por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando aptidão para a execução dos serviços, nas condições e 
quantidades pertinentes e compatíveis com o Objeto deste Edital, nos termos do § 32 do art. 30 
da Lei n2  8.666/93. 

a. 1.) Preferencialmente, o(s) atestado(s) deverá(ão) apresentar o reconhecimento da firma do 
emitente e conter: discriminação dos serviços, com as respectivas quantidades e período da sua 
realização. Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa 
que exerce função de chefia do órgão ou da empresa. 

a.2.) Nos casos em que as informações contidas no(s) atestado(s) não forem suficientes para se 
verificar as características da prestação dos serviços, conforme o caso, o(a Pregoeiro(a) poderá 
realizar diligência com o objetivo de melhor instruir o processo, inclusive, com a verificação de 
outros documentos que complementam ou reforcem os dados extraídos do atestado. 

a.3.) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente. 

a.3.1.) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha, pelo 
menos, uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa 
proponente. 

b) Registro da empresa LICITANTE na Agência Nacional do Petróleo - ANP, pertinente à 
atividade específica, ou seja, distribuidor ou revendedor, dentro de seu prazo de validade. 

18.2.4. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a)Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

18.2.5. Documentação Complementar: 
a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 72,  da Constituição Federal, 

através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da 
empresa conforme o modelo do Anexo VI. 

b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar com nenhum Órgão Federal, 
Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo VIII deste edital; 
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18.3. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data de sua expedição. 

18.4. Para o fim de verificação da regularidade fiscal e trabalhista, a aceitação de certidões 
obtidas através da Internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas 
certidões, a ser realizada pelo Pregoeiro no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, 
no ato da sessão do pregão, ou posteriormente a esta. 

18.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

a)Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser 
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ; 
b)Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

18.6 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n2  123/2006, alterada pelas Lei 
Complementares 147/2014 e 155/2016, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 
8.666/93, especialmente a definida no art. 81. 

18.7. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até 
que seja assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos. 

18.8 Será facultada a apresentação dos documentos referidos no item 18.2.1, à empresa que já 
os houver apresentado no momento do credenciamento. 

XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE; 

_ -- 
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19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas 
pelo edital; 

19.2.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal 
ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento; 
b) apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 

19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o 
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeiro(a) 
negociar, visando obter preço melhor. 

19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

19.6. Após a classificação das propostas, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação, convocando os 
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de 
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 

19.7. O(a) Pregoeiro(a) selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado 
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na 
impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas 
as melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, 
até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais. 

19.8 Apenas para efeito de registro, serão admitidos lances verbais cujos valores se situem 
acima do menor valor anteriormente registrado. 

4r pelos 
Pregoeiro(a) poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado 

pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção 
das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa. 

19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar 123/2006 alterada 
pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos 
termos que se seguem: 

19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada. 

19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
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19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que 
estejam presentes à sessão. 

19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item (ns) /lote (s) e 
valor(es), decidindo motivadamente a respeito. 

19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas 
condições de habilitação 

19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo(a) Pregoeiro(a), com a posterior 
homologação do resultado pela Autoridade Superior. 

19.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame. 

19.16.0(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (es) deverá(ão) apresentar ao(à) Pregoeiro(a), 
no prazo máximo de 2(dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta 
escrita acompanhada de novos preços. 

19.16.1. O não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16. ensejará a desclassificação 
da licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes por ordem de 
classificação. 

19.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e 
licitantes presentes; 

19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da 
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes. 

19.20.0(s) envelope(s) de documento(s) deste pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ao) em 
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o(s) 
licitante(s) retirá-lo(s), após aquele período, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de descarte do(s) 
envelope(s). 

XX - DOS- PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES 
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201. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital até 2(dois) dias 
úteis da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados via 
licitaubaitaba@hotmail.com  

20.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade deste 
Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 
03 (três) dias úteis. Art. 41, §12  da Lei 8.666/93. 

20.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e 
habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 41 §22  da Lei 8666/93. 

20.4. O instrumento impugnatório deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de 
Ubaitaba, sendo que não será aceito o envio do mesmo via e-mail. 

20.4.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório que resulte em alterações na 
elaboração da proposta ou inclusão de documento(s) de habilitação, será designada nova data para 
a realização do certame. Nos demais casos, a data da sessão será mantida e o processo deve seguir 
seu curso normal 

20.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.6 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização 
do certame. 

XXI - DOS RECURSOS 

21.1. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente. 

21.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do(a) 
Pregoeiro(a) importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor. 

21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis 
para decidir o recurso. 

21.4. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo. 

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

XXII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à 
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente 
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o 
objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

XXIII - DA CONTRATAÇÃO 

23.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste 
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

23.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que 
deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do recebimento 
da convocação. 

23.3. O prazo estipulado no subitem 23.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pelo município. 

23.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de 
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

23.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2018, prorrogável a critério da 
Administração, nos termos do artigo 57, II, da Lei n.2  8.666/93. 

23.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido 
das Leis Complementares n9  123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras do certame e que 
contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

23.6.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n2  8.666/93, definida no art. 86, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício 
do direito de preferência. 

23.6.2. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

23.6.3 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as 
condições de habilitação. 
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23.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, 
ou; 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 

23.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital. 

23.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

24.1. O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do 
recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal. 

24.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Não será aceita 
a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

24.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos serviços, no todo ou em 
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências 
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentação, devidamente regularizada. 

24.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará 
em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 

24.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJs. 

24.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhistas. 

XXV - REAJUSTAMENTO 

25.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

25.2. Permitir-se-á revisão dos preços para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, 
II, d - Lei 8.666/93. 

XXVI- DO FORNECIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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26.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da 
Secretaria solicitante que emitirá autorizações de fornecimento após a assinatura do contrato, 
observadas as condições descritas no Termo de Referência e Minuta do Contrato. 

26.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
produtos. 

26.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem 
ônus para a Administração Pública. 

XXVII- DAS SANÇÕES 

27.1.A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a 
empresa será considerada inadimplente e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
global do serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo 
prazo de 02 (dois) anos. 

27.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e 
penalidades descritas na Minuta do Contrato, Anexo III, deste edital; 

XXVIII- DA RESCISÃO 

28.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais 
previstas nas Leis n2  8666/93 e 10.520/02. 

28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

XXIX - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

29.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, 
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo 
de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

29.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

29.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 
procedimento licitatório. 

XXX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) 
Pregoeiro(a), se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
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30.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 

30.3. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da 
empresa a ser contratada. 

30.4. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, 
desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, 
originariamente, da proposta. 

30.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

30.6. O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 
constantes da documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não 
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

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

30.8. Fica entendido que o Edital - PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento e que seja 
omitida no outro, será considerada válida. 

30.9. O(A) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, em ata. 

30.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

30.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está 
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

a) Anexo 1 -Termo de Referência/Especificações dos equipamentos. 
b) Anexo II- Proposta de Preços; 
c) Anexo III- Minuta do Contrato; 
d) Anexo IV- Modelo de Credencial; 
e) Anexo V- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação; 
f) Anexo VI- Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa; 
g) Anexo VII- Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
h) Anexo VIII- Modelo de declaração de idoneidade. 

30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca 
da Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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30.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Pregoeiro(a), com observância da legislação em 
vigor, em especial as Leis Federais n2  10.520/2002 e, subsidiariamente a n2  8.666/93. 

Ubaitaba - BA, 18 de julho de 2019. 

Nathália Rosa Silva - Piêgoeira Substituta 
Decreto 019, de 02/01/2019 

- .-.------, 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, de acordo com as especificações constantes neste 
Termo de Referência. 

LOTE ÚNICO 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
Os produtos a serem licitados são essenciais para o atendimento às necessidades diárias das 

diversas secretarias municipais nas atividades em que é necessário o preparo de alimentos e das 
Escolas de Ensino Fundamental e Creches da Rede Municipal de Ensino na produção da Merenda 
Escolar. 

3. DAS AMOSTRAS (não aplicável na presente licitação): 

A critério do(a) Pregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas aos 
licitantes classificados em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos neste 
Termo de Referência. 

Nesses casos, o(s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a encaminhar 
amostra do material cotado, identificando corretamente cada produto (referente ao item do 
Termo de Referência) apresentado, contendo a descrição do material, indicações, precauções, 
validade, cuidados, fabricante/fornecedor e instruções de uso e conservação, num prazo de até 05 
(cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação. 

4. DO FORNECIMENTO 

4.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades das 
Secretarias interessadas, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 
2(duas) horas a contar do recebimento da mesma. 

4.1.1. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as 
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados. 

4.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
produtos. 

4.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, 
sem ônus para a Administração Pública. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS
UNIDADE

QUANTIDADE 
PRODUTOS/PRODUTOS ESTIMADA 

01 GÁS DE COZINHA - Composição básica 
propano e butano, altamente tóxico e 
inflamável, tipo a granel residencial, 
acondicionado em botijão. Suas Carga 13 kg 2000 
condições deverão estar de acordo com 
a portaria 01 47, de 24/03/99 da ANP e 
NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 Vasilhame para Botijão de gás de 13KG,
UND 20 

com carga, residencial, retornável. 
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S. DO PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no 
mês, até o 152  dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável. 

5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe do Poder 
Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

5.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no 
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento 
a data da reapresentação, devidamente regularizada. 

5.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará 
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJs. 

5.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhista. 

5.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

- Constituem obrigações da contratada: 

a) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta 
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos. 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 
responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscal(is) do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 
PREÇO POR LOTE, observadas as especificações referenciais dos produtos. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68
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ANEXO II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

LOTE ÚNICO 

Valor Total do Lote: R$ ( ) 

Valor Total da Proposta: R$ ( ) 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a 
entrega dos produtos. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO: 
[Nome, n2  do CPF, n2  do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial]. 

Assinatura do Representante Legal 

CARIMBO DO CNPJ 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N2 026/2019 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ N2. 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TEL: (xx) FAX: (xx) E-mail 

ITEM DESCRIÇÃO DOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR 

PRODUTOS/PRODUTOS ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL 

01 GÁS DE COZINHA - Composição 
básica propano e butano, altamente 
tóxico e inflamável, tipo a granel 
residencial, acondicionado em Carga 13

2000 
botijão. Suas condições deverão kg 
estar de acordo com a portaria n2 
47, de 24/03/99 da ANP e NBR- 
14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 Vasilhame para Botijão de gás de 
13KG, com carga, residencial, UND 20 
retornável. 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATON2 
- / 2019 

AQUISIÇÃO DE 
QUE ENTRE SI 

CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
UBAITABA E DE OUTRO. A EMPRESA 

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ N2  16.137.309/0001-68, com sede 
administrativa na Rua Rafael Oliveira, n2  01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sr. SUELI 
CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, portadora do CPF MF n2  XXXXXXXX, RG n2  
XXXXXXX-SSP/BA, residente na XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, CEP 45.545-000, no uso das 
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) N 
XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXX bairro, cidade - BA, representada neste 
ato pele seu representante legal o Sr.xxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CPF/MF N2  xxxxxxxxxx, portador 
da cédula de identidade N2  xxxxxxxxxxxxxxxx - SSP/BA, residente na Rua xxxxxxxxxxx- Bairro 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - cidade BA - CEP xxxxxxxxx, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto Municipal n2  059/2013 e demais legislações pertinentes, conforme 
o PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXX, conforme especificações 
do Termo de Referência constantes no Anexo 1 - Especificações/Proposta de Preços. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em _/_/2019, ou 
com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

ÓRGÃO UNIDADE PROJETO/ ELEMENTO FONTE RECURSO 
ORÇAMENTARIA ATIVIDADE DESPESA 

03.04.00 - SEC. 03.04.04 - SEC. 2103 - GESTAO DAS 339030 - MATERIAL 
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO AÇOES DA SECRETARIA DE CONSUMO 00  DE ADMINISTRAÇÃO 

2107- GESTÃO DAS 
03.05.00 03.05.05 - 339030 - MATERIAL 

SEC. FINANÇAS SEC, FINANÇAS AÇOES DA SECRETARIA DE CONSUMO 00 

DE FINANÇAS 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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CIDADE- DAS CANOAS 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- O Valor Global do presente contrato é de R$ ( ), conforme itens, quantitativos e 
valores abaixo: 

- O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela 
dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

II - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

§ 12 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo 
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências 
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentação, devidamente regularizada. 

§ 22 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2111 - MANUTENÇÃO DO 339030 - MATERIAL 
01 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2113 - MANUTENÇÃO 339030 - MATERIAL 19 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 4039- GESTÃO DAS
AÇÕES DO SALÁRIO 339030 - MATERIAL 

DE CONSUMO 04 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 

03.07.00- 03.07.07- 2114- GESTÃO DAS  
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO 339030 - MATERIAL 02 

SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE DE CONSUMO 
SAUDE 15% 

03.07.00- 03.07.07- 2114- GESTÃO DAS  
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO 339030 - MATERIAL 14 

SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE DE CONSUMO 
SAUDE 15% 

03.09.00- 03.09.00- 2125 - GESTÃO DAS 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DA SECRETARIA 339030 - MATERIAL 

00 DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN DE DESENVOLVIMENTO DE CONSUMO 
SOCIAL TO SOCIAL SOCIAL 

03.09.00- 03.09.00- 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE 2037 - GESTÃO DAS 339030 - MATERIAL 

DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN AÇÕES DO CRAS DE CONSUMO 29 

SOCIAL TO SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR VALOR 
ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL 

n 0 11 0 F2 
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E A 

§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
§ 42 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhistas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

1 - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação da Secretaria Solicitante, 
através de emissão da Autorização de Fornecimento. 
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, 
Termo de Referência, Anexo 1, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste 
instrumento. 
III - O prazo máximo de entrega é de 02 (duas) horas a contar do recebimento de cada solicitação. 
Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído 
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação 
assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital. 
§ 12 Todas as entregas devem vir acompanhadas da Autorização de fornecimento para verificação e 
atesto do servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. 
§ 22  A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e 
datas de entregas futuras dos produtos licitados. 
§ 32 O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 
devidamente comprovado pela empresa vencedora. 
§ 42 A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa 
vencedora da obrigação de ressarcir o Contratante do valor correspondente aos custos que vier a ter 
para suprir as necessidades administrativas de suas UNIDADEs, até o recebimento dos 
produtos/materiais. 
§ 52 Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação 
dos serviços. 
§ 62 Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para 
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas 
previstas neste edital e de ressarcirá Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na 
forma do disposto neste instrumento convocatório. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA: 

- Constituem obrigações da Contratada: 

a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento 
emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, 
obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive 
quanto à marca; 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade 

de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP:45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68
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§12  A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do 
prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para 
cumprimento integral do pedido,detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do 
contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com 
multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive 
em rescisão unilateral do contrato. 

§ 22  Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi 
apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade 
igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao 
fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, 
devidamente comprovada. 

kr 
§ 32 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela 
CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que 
emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no 
parágrafo anterior. 

DA CONTRATANTE: 

- Constituem obrigações da Contratante: 

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo 

estabelecido por Lei. 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado, o 

Sr 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, 

§ 1 - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base 
no Art. 65, II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução 
do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou 
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite 
de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar 
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro 
do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 112  dia de atraso, 
será considerado descumprimento total da obrigação assumida. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro• CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68
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c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser 
reconhecido pela Administração. 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município 
de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas 
que causem prejuízo à Administração; 

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período 
de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer 
ato ilícito. 

§ 12  As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

§ 22  As sanções previstas nas alíneas «a" e "f' poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções 
previstas nas alíneas "b", e "c" 

§ 32 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA 
ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado 
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n2  8.666/93. 

§ 42 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e 
as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

§ 52 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 

' § 62 Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) 
dias corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados. 

§ 72Após o 11 (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a 
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao 
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

- A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n2  8.666/1993. 
II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do art. 78 
da Lei Federal n2  8.666/93. 
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11.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

III - A rescisão do contrato poderá ser: 

111.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.2  8.666/93, mediante notificação através de 
ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo 
das penalidades previstas neste contrato; 
111.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao 
contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e 
111.3 - judicial, nos termos da legislação. 

IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

V - De conformidade com o § 22  do artigo 79, da Lei n2  8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base 
nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE. 

VII - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos 
os direitos da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre 
o fornecimento objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a contratada 
por infrações ao presente contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

II - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 
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IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 

V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado 
à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita 
da CONTRATANTE. 

VI - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, 
no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 

CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor 
designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste 
instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como 
prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Ubaitaba (BA) _de de 

MUNICÍPIO DE UBAITABA 
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO- Prefeita Municipal 

(Contratante) 

Xxxxx 
Contratada 

ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 000057 
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENT( 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

A empresa (nome da empresa) CNPJ, n2. , com sede na 
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa-

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n9. , expedido pela 

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, n. , residente 
na rua , n2 como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para 
junto ao Órgão praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68
26. 
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PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no 
Inciso VII doArt. 42  da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 72  do mesmo diploma. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
C N PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira durante o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68
27 
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CIDADE DAS CANOAS 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

A empresa , inscrita no CNPJ/MF n. , com sede à 
representada pelo Senhor , portador do RG n2. 

e inscrito no CPF/MF n. ,declara, sob as penas previstas em lei, que em 
suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

OBS.:Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ e constar no envelope "B" - Habilitação. 

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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Ao Município de Ubaitaba 

Att. Sr Pregoeira: 

Ref. PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

(NOME DA EMPRESA) CNPJ N° . (ENDEREÇO 
COMPLETO) . declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para fins 
do disposto no art. 32  da Lei Complementar n2  123/06, alterada pela Lei Complementar n2  147/2014 
que: 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP): 

( ) MICROEMPRESA (ME); 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP) 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos 1 (ME) e II (EPP) do art. 32  da 
Lei Complementar n2  123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 49 do art. 39,  da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira durante o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 

ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro• CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68
29 
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Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019,instaurado poreste município,quenão fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,emqualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade,firmamos a presente. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
C N PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

OBS. :Estadeclaraçãodeverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o númerodoCNPJ e constar no envelope "B" - Habilitação. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68
30 
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Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18012019 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

A Prefeita Municipal de Ubaitaba-BA, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a conclusão dos atos administrativos referente à fase interna 
do processo administrativo para a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO, conforme discriminação constante neste processo, 
AUTORIZA a abertura da licitação, preferencialmente na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL. 

Ubaitaba-BA, 18 de julho de 2019. 

SUELI CARNEIRO DA VÁ CARVALHO 
Prefeita Municipal de Ubaitaba 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  180/2019 

Exma, Sra. 

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO 
Prefeita Municipal de Ubaitaba 

Senhora Prefeita, 

Após a conclusão dos atos referentes à fase interna do processo administrativo 

N2 180/2019 para AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, solicito à Vossa 

Excelência, autorização para abertura do processo licitatório sob a modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, visando atender os princípios da ampla concorrência e economicidade. 

Ubaitaba - BA, 17 de julho de 2019. 

Nathália Rosa Silva 
Pregoeira Substituta - Decreto 019 de 02/01/2019 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 

Ubaitaba - BA. 
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OLIVEIRA & SANTOS 
Consultoria e Assessoria 

e 

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180/2019 

PARA: SETOR DE LICITAÇÃO 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER LICITAÇÃO julho/2018 

A Comissão de Licitação indaga a esta Assessoria 

Jurídica sobre aspectos legais a serem observados no 

Processo Licitatório do Pregão Presencial n°  026/2019, em 

especial a análise de minuta de edital e contrato. Passemos 

a análise do assunto. 

Os autos chegaram a esta Assessoria Jurídica do 

Município para o atendimento do art. 38, inciso VI da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme 

solicitação inclusa no Processo Administrativo 180/2019, 

para que de acordo com as exigências legais das Leis 

Federais n°  10.520/2002 e n°  8.666/93, no que for 

pertinente, além do Decreto Municipal n°  059/2013, seja 

emitido por esta assessoria PARECER sobre o processo 

administrativo, minuta de edital e minuta de contrato, que 

versa sobre procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

Os autos foram instruídos com a Minuta do Edital 

com os anexos do Termo de Referência e Proposta de Preços 

(anexo 1 e II), Minuta do Contrato (anexo III), Modelo de 

Credenciamento (anexo IV), modelo de declaração de pleno 

Rua 14 de Agosto, n° 94, Boa Vista, Ilhéus-BA 
Telefone: (73) 3633-6874 CEP: 45650-000 

O&S consultoria e assessoria 
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OLIVEIRA & SANTOS 
Consultoria e Assessoria 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

(anexo V) e as demais declarações exigidas em Lei. 

1-DO EDITAL 

Analisando a minuta do Edital, esta Assessoria 

Jurídica opina no sentido de que a mesma atende aos 

requisitos constantes da Lei n°  10.520/2002,. Lei n°  

8.666/93 e Leis Complementares 123/06 e 147/14, além do 

Decreto Municipal n°  059/2013, em seu aspecto formal e 

legal, portanto, a minuta encontra-se apta para ser 

executada. 

II- DA MINUTA DO CONTRATO 

A minuta contratual atende satisfatoriamente o 

art. 55 da Lei de Licitações. 

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme explanado acima, de um modo geral, o 

edital atende ao disposto no art. Da Lei 8.666/93, e as 

Leis n°  10.520/2002, Leis Complementares 123/06 e 147/14, 

além do Decreto Municipal n°  059/2013, bem como a minuta do 

contrato atende ao disposto no art. 55, da Lei n°  8.666/93. 

Dessa forma, emitimos parecer favorável para o 

processo administrativo acima epigrafado, como também para 

o seu consequente Edital de Pregão Presencia n°  026/2019, 

em razão dos mesmos estarem em conformidade com o que 

preceituam as Leis acima referidas, podendo o Pregoeiro e 

Rua 14 de Agosto, n° 94, Boa Vista, Ilhéus-BA 
Telefone: (73) 3633-6874 CEP: 45650-000 

O&S consultoria e assessoria 
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Consultoria .e Assessoria 

membros da comissão de apoio efetuarem os procedimentos 

legais para a realização do certame. 

/S. M. J. 

É o parecer. 

Ilhéus, 17 de julho de 2019. 

M 

O&S CONSULT O A E ASSESSORIA 
JURI ICA 

Rua 14 de Agosto, n° 94, Boa Vista, Ilhéus-BA 
Telefone: (73) 3633-6874 CEP: 45650-000 

O&S consultoria e assessoria 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 180/2019 

Ubaitaba, 16 de julho de 2019. 

À Assessoria Jurídica 

Prezados Senhores, 

Encaminhamos às Vs. Senhorias a minuta do Edital referente ao PREGÃO PRESENCIAL 

N2  026/2019, com o objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, para emissão 

de parecer opinativo acerca do pedido e a legalidade do instrumento. 

Informamos que o prosseguimento deste processo depende da manifestação desta 

assessoria. 

Certos de sermos atendidos, 

WM- 
Nathália Rosa Silva 

Pregoeira Substituta - Decreto 019 de 02/01/2019 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA.
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MINUTA DO EDITAL -PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

1 - Regência Legal: 

Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93, Lei Complementar 123/2006 alterada pelas 
Leis Complementares 147/2014 e 155/2016 e Decreto Municipal n.° 059/2013. 

II - Órgão Interessado! Setor: 
DIVERSAS SECRETARIAS 

III - Modalidade: IV - Processo Administrativo 
PREGÃO PRESENCIAL N2 026/2019 N2 180/2019 

V - Tipo de Licitação: VI - Forma de Fornecimento: 
Menor Preço Parcelada 
VII - Critério de julgamento: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

VIII - Objeto: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

IX - Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e 
Início da abertura dos envelopes: 
Data: XX/XX/XXXX 
Horário: XX:XXh 
Local: Rua Rafael Oliveira, n2 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000. 

X. Dotação orçamentária: 

CONFORME MINUTA DO CONTRATO 
XI. Prazo de Vigência XII - Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido 
Da data de assinatura do contrato até Mínimo: 
3 1.12.2019 ou com a entrega de todos os itens Não exigido 
contratados. 

XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão 
prestados pela Pregoeira diariamente, das 09:00 às 14:00, na sede da Prefeitura Municipal, no Setor 
de Licitações, na Rua Rafael Oliveira, n2 01, Centro-Ubaitaba - Bahia, CEP 45.545-000. 

Pregoeira Responsável: 

Nathália Rosa Silva - Pregoeira Substituta - Decreto 019, de 02/01/2019, publicada no Diário 
Oficial do Município de Ubaitaba - BA 
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XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que exerçam atividades relacionadas com 
o objeto desta licitação atenderem a todas as exigências deste Edital e seus anexos. 

14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

a) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de 
participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Ubaitaba; 

b) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores da Prefeitura 
Municipal de Ubaitaba; 

XV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

15.1. O processo licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis n2  10.520, de 17 de 
julho de 2002 e n2  8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis 
Complementares 147/2014 e 155/2016 e Decreto municipal 059/2013 

XVI- CREDENCIAMENTO 

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, 
juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original, cópia autenticada ou cópia 
simples acompanhada do original. 

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente 
conforme modelo do Anexo IV), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente 
assinada pelo sócio administrador da empresa, juntamente com cópia do contrato social da empresa. 

16.2.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia 
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao(à) pregoeiro(a) a 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, 
separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando ciência de que 
cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo 
V). 

16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME 
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento, 
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos: 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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AO MUNICÍPIO DE UBAITABA 
A/C PREGOEIRO(A) 
PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 
LICITANTE: 
ENVELOPE UAI  (PROPOSTA DE PREÇO) 
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a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos 
Termos da Lei Complementar 123/2006 alterada pelas Leis Complementares 147/2014 e 
155/2016, na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e de que não 
lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 42 do Artigo 32  da Lei 
Complementar n9  123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos 
subitens 16.3 e 16.4 'a', a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeira, desde que a empresa tenha 
credenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por 
meio de declaração escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sessão, 
precluindo o direito de fazê-lo caso não esteja presente, não haja representante credenciado ou 
omita-se novamente. 

16.6. Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes. 

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

16.8. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE 
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os mesmos 
sejam recebidos até o horário do início da sessão, acompanhados da Declaração de Habilitação 
(Anexo V), e, se for o caso, dos documentos para comprovação de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VII), em separado, ou seja, as mencionadas 
declarações deverão ser enviadas EM UM ENVELOPE A PARTE, FORA DOS ENVELOPES de Propostas 
de Preços ou de Habilitação. 

16.8.1 Ao optar por essa forma de participação, descrita no subitem 16.8.,a licitante estará 
renunciando o direito de ofertar lances assim como interpor recurso. 

XVII— PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"- 

17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa, 
identificado como Proposta de Preços, endereçada ao(a) Pregoeiro(a), desta forma: 

17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Língua 
Portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada 
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador. 

17.2.1.Em caráter excepcional, quando o licitante não apresentar as marcas e modelos dos produtos 
ou apresentar marca equivocada, e desde que não impossibilite a conclusão da sessão no dia 
determinado, o pregoeiro poderá autorizar a inclusão e/ou correção das marcas pelo próprio 
licitante, antes que se inicie a fase de lances. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido de acordo com as 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas. 

17.3.2.1. Caso a empresa licitante não apresente o catálogo ou prospecto do produto, o Pregoeiro 
poderá solicitar a pesquisa do mesmo no site do fabricante para verificação das suas especificações. 
Somente nos casos em que a verificação ficar prejudicada e houver alguma dúvida significativa 
quanto à apresentação do equipamento, a proposta deverá ser desclassificada. 

17.4. A proposta deve apresentar os preços unitários, conforme especificações do Anexo 1 deste 
edital, expressos em R$ (reais), com apenas duas casas decimais após a vírgula. 

17.4.1. A Pregoeira, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam 
promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como: 

a) Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total; 
b) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma; 
c) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as 
quantidades previstas, alterando-se o valor final. 
d) Erro no preço total, será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima. 

17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-
se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para 
o período de processamento das faturas. 

17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições 
sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado 
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. 

17.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de validade, esta omissão será interpretada como aceite 
do prazo acima estabelecido. 

17.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

XVIII- HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B-HABILITAÇÃO a documentação abaixo que 
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original 
para ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado 
da seguinte forma: 

AO MUNICÍPIO DE UBAITABA 
A/C PREGOEIRO(A) 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

O O O 41 



R A L) h 

BAITÁM 
E E1 C A N O A S 

RESENCIAL N 026/2019 
iCF 

(DOCLÏMENTOS PÁRA HABILITAÇÃO) ENVELOPE 

18.1.1. Os documentos apresentados em cópias simples e autenticados digitalmente serão 
aceitos pela CPL, sendo que, caso sagre-se vencedora, deverá apresentar os documentos em 
original no ato da assinatura do contrato. 

18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 

18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro; 
b) Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro; 
c) No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, com carimbo do registro e autenticação; 

d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, 
autenticado, com carimbo do registro; 

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

f) Cédula de identidade ou outro documento equivalente do representante legal (sócio-
administrador). 

18.2.1.1. Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem 
exercidas no objeto desta licitação. 

18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 
unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os relativos a Seguridade Social 
- INSS (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014); 

e 
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f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

18.2.3. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido em nome da empresa por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando aptidão para a execução dos serviços, nas condições e 
quantidades pertinentes e compatíveis com o Objeto deste Edital, nos termos do § 32 do art. 30 
da Lei n9  8.666/93. 

a. 1.) Preferencialmente, o(s) atestado(s) deverá(ão) apresentar o reconhecimento da firma do 
emitente e conter: discriminação dos serviços, com as respectivas quantidades e período da sua 
realização. Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa 
que exerce função de chefia do Órgão ou da empresa. 

a.2.) Nos casos em que as informações contidas no(s) atestado(s) não forem suficientes para se 
verificar as características da prestação dos serviços, conforme o caso, o(a Pregoeiro(a) poderá 
realizar diligência com o objetivo de melhor instruir o processo, inclusive, com a verificação de 
outros documentos que complementam ou reforcem os dados extraídos do atestado. 

a.3.) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente. 

a.3.1.) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha, pelo 
menos, uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa 
proponente. 

b) Registro da empresa LICITANTE na Agência Nacional do Petróleo - ANP, pertinente à 
atividade específica, ou seja, distribuidor ou revendedor, dentro de seu prazo de validade. 

18.2.4. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a)Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 

18.2.5. Documentação Complementar: 
a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 72,  da Constituição Federal, 

através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da 
empresa conforme o modelo do Anexo VI. 

b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar com nenhum Órgão Federal, 
Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo VIII deste edital; 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
6 

Ubaitaba - BA.
O O O O 39 



1 1 ) ? 

ITAM 
CIDADE DAS CANOAS 

18.3. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30 
(trinta) dias a contar da data de sua expedição. 

18.4. Para o fim de verificação da regularidade fiscal e trabalhista, a aceitação de certidões 
obtidas através da Internet está condicionada à consulta quanto à autenticidade das referidas 
certidões, a ser realizada pelo Pregoeiro no endereço eletrônico fornecido pelo órgão emissor, 
no ato da sessão do pregão, ou posteriormente a esta. 

18.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

a)Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser 
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ; 
b)Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 
c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

18.6 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n2  123/2006, alterada pelas Lei 
Complementares 147/2014 e 155/2016, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa; 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 
8.666/93, especialmente a definida no art. 81. 

18.7. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até 
que seja assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos. 

18.8 Será facultada a apresentação dos documentos referidos no item 18.2.1, à empresa que já 
os houver apresentado no momento do credenciamento. 

XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE; 

_ -- 
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19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação 
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas 
pelo edital; 

19.2.1. Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal 
ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento; 
b) apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 

19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o 
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeiro(a) 
negociar, visando obter preço melhor. 

19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

19.6. Após a classificação das propostas, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação, convocando os 
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de 
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 

19.7. O(a) Pregoeiro(a) selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado 
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na 
impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas 
as melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, 
até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais. 

19.8 Apenas para efeito de registro, serão admitidos lances verbais cujos valores se situem 
acima do menor valor anteriormente registrado. 

19.9.0(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado 
pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção 
das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa. 

19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar 123/2006 alterada 
pelas Leis Complementares 147/2014 e 155/2016, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos 
termos que se seguem: 

19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada. 

19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68
8 

Ubaitaba - BA. 

000037 



R E E E 1 1 U 11 A 1) E 

eAITA IA 
CII) AD E 1)45 CANO AS 

19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que 
estejam presentes à sessão. 

19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) Pregoeiro(a) 
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item (ns) /lote (s) e 
valor(es), decidindo motivadamente a respeito. 

19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas 
condições de habilitação 

19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo(a) Pregoeiro(a), com a posterior 
homologação do resultado pela Autoridade Superior. 

19.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame. 

19.16.0(s) licitante(s) declarado(s) vencedor (es) deverá(ão) apresentar ao(à) Pregoeiro(a), 
no prazo máximo de 2(dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta 
escrita acompanhada de novos preços. 

19.16.1. O não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16. ensejará a desclassificação 
da licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes por ordem de 
classificação. 

19.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes 
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e 
licitantes presentes; 

19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da 
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes. 

19.20.0(s) envelope(s) de documento(s) deste pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ao) em 
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o(s) 
licitante(s) retirá-lo(s), após aquele período, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de descarte do(s) 
envelope(s). 

XX - DOSIPEDÍDÕS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÔES 
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20.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital até 2(dois) dias 
úteis da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados via 
licitaubaitabahotmajLcom 

20.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade deste 
Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 
03 (três) dias úteis. Art. 41, §12  da Lei 8.666/93. 

20.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e 
habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 41 §22  da Lei 8666/93. 

20.4. O instrumento impugnatório deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de 
Ubaitaba, sendo que não será aceito o envio do mesmo via e-mail. 

20.4.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório que resulte em alterações na 
elaboração da proposta ou inclusão de documento(s) de habilitação, será designada nova data para 
a realização do certame. Nos demais casos, a data da sessão será mantida e o processo deve seguir 
seu curso normal 

20.5. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.6 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização 
do certame. 

XXI - DOS RECURSOS 

21.1. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente. 

21.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do(a) 
Pregoeiro(a) importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor. 

21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis 
para decidir o recurso. 

21.4. O recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo. 

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

XXII— ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à 
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente 
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o 
objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

XXIII - DA.CONTRATAÇÃO 

23.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante 
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste 
Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

23.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que 
deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do recebimento 
da convocação. 

23.3. O prazo estipulado no subitem 23.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pelo município. 

23.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições 
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes na ordem de 
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

23.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2018, prorrogável a critério da 
Administração, nos termos do artigo 57, II, da Lei n.2  8.666/93. 

23.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido 
das Leis Complementares n2  123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras do certame e que 
contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

23.6.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n2  8.666/93, definida no art. 86, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício 
do direito de preferência. 

23.6.2. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

23.6.3 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as 
condições de habilitação. 
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23.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, 
ou; 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 

23.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital. 

23.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

XXIV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

24.1. O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do 
recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal. 

24.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Não será aceita 
a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

24.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos serviços, no todo ou em 
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências 
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentação, devidamente regularizada. 

24.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará 
em aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 

24.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPJs. 

24.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhistas. 

XXV - REAJUSTAMENTO 

25.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

25.2. Permitir-se-á revisão dos preços para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, 
II, d - Lei 8.666/93. 

XXVI --- t*TORNECIMENTOEDA FISCALIZAÇÃO 
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26.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da 
Secretaria solicitante que emitirá autorizações de fornecimento após a assinatura do contrato, 
observadas as condições descritas no Termo de Referência e Minuta do Contrato. 

26.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
produtos. 

26.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem 
ônus para a Administração Pública. 

XXVII- DAS SANÇÕES 

27.1.A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo 
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a 
empresa será considerada inadimplente e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
global do serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo 
prazo de 02 (dois) anos. 

27.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e 
penalidades descritas na Minuta do Contrato, Anexo III, deste edital; 

XXVIII- DA RESCISÃO 

28.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais 
previstas nas Leis n2  8666/93 e 10.520/02. 

28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

XXIX DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

29.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, 
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo 
de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

29.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

29.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 
procedimento licitatório. 

XXX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) 
Pregoeiro(a), se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
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30.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 

30.3. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da 
empresa a ser contratada. 

30.4. É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, 
desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, 
originariamente, da proposta. 

30.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

30.6. O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 
constantes da documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não 
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

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

30.8. Fica entendido que o Edital - PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento e que seja 
omitida no outro, será considerada válida. 

30.9. O(A) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo 
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, em ata. 

30.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

30.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está 
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

a) Anexo 1 -Termo de Referência/Especificações dos equipamentos. 
b) Anexo II- Proposta de Preços; 
c) Anexo lii- Minuta do Contrato; 
d) Anexo IV- Modelo de Credencial; 
e) Anexo V- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação; 
f] Anexo VI- Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa; 
g) Anexo VII- Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
h) Anexo VIII- Modelo de declaração de idoneidade. 

30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca 
da Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

- - 
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30.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Pregoeiro(a), com observância da legislação em 
vigor, em especial as Leis Federais n2  10.520/2002 e, subsidiariamente a n2  8.666/93. 

Ubaitaba - BA, XX de XXXXXXXXXXX de XXXX. 

Nathália Rosa Silva - Pregoeira Substituta 
Decreto 019, de 02/01/2019 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, de acordo com as especificações constantes neste 
Termo de Referência. 

LOTE ÚNICO 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
Os produtos a serem licitados são essenciais para o atendimento às necessidades diárias das 

diversas secretarias municipais nas atividades em que é necessário o preparo de alimentos e das 
Escolas de Ensino Fundamental e Creches da Rede Municipal de Ensino na produção da Merenda 
Escolar. 

3. DAS AMOSTRAS (não aplicável na presente licitação): 

A critério do(a) Pregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas aos 
licitantes classificados em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos neste 
Termo de Referência. 

Nesses casos, o(s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a encaminhar 
amostra do material cotado, identificando corretamente cada produto (referente ao item do 
Termo de Referência) apresentado, contendo a descrição do material, indicações, precauções, 
validade, cuidados, fabricante/fornecedor e instruções de uso e conservação, num prazo de até 05 
(cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação. 

4. DO FORNECIMENTO 

4.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades das 
Secretarias interessadas, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 
2(duas) horas a contar do recebimento da mesma. 

4.1.1. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as 
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados. 

4.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
produtos. 

4.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, 
sem ônus para a Administração Pública. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68
16 

Ubaitaba - BA. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS
UNIDADE

QUANTIDADE 
PRODUTOS/PRODUTOS ESTIMADA 

01 GÁS DE COZINHA - Composição básica 
propano e butano, altamente tóxico e 
inflamável, tipo a granel residencial, 
acondicionado em botijão. Suas Carga 13 kg 2000 
condições deverão estar de acordo com 
a portaria n2 47, de 24/03/99 da ANP e 
NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 Vasilhame para Botijão de gás de 13KG,
UND 20 

com carga, residencial, retornável. 
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S. DO PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no 
mês, até o 152  dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável. 

5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe do Poder 
Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

5.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no 
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento 
a data da reapresentação, devidamente regularizada. 

5.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará 
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outros CNPjs. 

5.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhista. 

5.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

- Constituem obrigações da contratada: 

a) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta 
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos. 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 
responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscal(is) do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 
PREÇO POR LOTE, observadas as especificações referenciais dos produtos. 
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ANEXO II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 

LOTE ÚNICO 

Valor Total do Lote: R$ ( ) 

Valor Total da Proposta: R$ ( ) 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a 
entrega dos produtos. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO: 
[Nome, fl2  do CPF, n2  do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial]. 

Assinatura do Representante Legal 

CARIMBO DO CNPJ 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP:45.545-000 . CNPJ: 01613730910001-68 
Ubaitaba - 8A. 
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N2 026/2019 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ N2. 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TEL: (xx) FAX: (xx) E-mail 

ITEM DESCRIÇÃO DOS UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR 
PRODUTOS/PRODUTOS ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL 

01 GÁS DE COZINHA - Composição 
básica propano e butano, altamente 
tóxico e inflamável, tipo a granel 
residencial, acondicionado em Carga 13

2000 
botijão. Suas condições deverão kg 
estar de acordo com a portaria n2 
47, de 24/03/99 da ANP e NBR- 
14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 Vasilhame para Botijão de gás de 
13KG, com carga, residencial, UND 20 
retornável. 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATON / 2019 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXQUE ENTRE SI 
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 
UBAITABA E DE OUTRO. A EMPRESA 

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ N2  16.137.309/0001-68, com sede 
administrativa na Rua Rafael Oliveira, n2  01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sr. SUELI 
CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira, casada, portadora do CPF MF n2  XXXXXXXX, RG n2  
XXXXXXX-SSP/BA, residente na XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, CEP 45.545-000, no uso das 
atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal n2  8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada simplesmente 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXX)(XXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) N2  
XXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXXX bairro, cidade - BA, representada neste 
ato pele seu representante legal o Sr.xxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CPF/MF N2  xxxxxxxxxx, portador 
da cédula de identidade N2  xxxxxxxxxxxxxxxx - SSP/BA, residente na Rua xxxxxxxxxxx- Bairro 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - cidade BA - CEP xxxxxxxxx, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA resolvem celebrar o presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e 
alterações posteriores, Decreto Municipal n2  059/2013 e demais legislações pertinentes, conforme 
o PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXXXX, conforme especificações 
do Termo de Referência constantes no Anexo 1 - Especificações/Proposta de Preços. 

" CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em _/_/2019, ou 
com o fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
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ÓRGÃO UNIDADE PROJETO! ELEMENTO 
ORÇAMENTARIA ATIVIDADE DESPESA FONTE RECURSO 

03.04.00 - SEC. 03.04.04 - SEC. 2103 - GESTAO DAS 339030 - MATERIAL 
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO AÇOESDASECRETARIA DE CONSUMO 00 

DE ADMINISTRAÇÃO 

2107- GESTÃO DAS 
03.05.00 03.05.05 ES DA SECRETARIA D 339030-MATERIAL 00 SEC. FINANÇAS SEC. FINANÇAS "'   DE CONSUMO 

DE FINANÇAS 

fl000?G 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

- O Valor Global do presente contrato é de R$ ( ), conforme itens, quantitativos e 
valores abaixo: 

- O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em conta 
corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela 
dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

II - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, 
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

§ 12  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo 
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências 
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da 
reapresentação, devidamente regularizada. 

§ 22 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68 
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03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2111 - MANUTENÇÃO DO 339030- MATERIAL 
01 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2113 - MANUTENÇÃO 339030 - MATERIAL 19 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE CONSUMO 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 4039- GESTÃO DAS
AÇÕES DO SALÁRIO 339030 - MATERIAL 

DE CONSUMO 04 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO 

03.07.00- 03.07.07- 2114- GESTÃO DAS  
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO 339030 - MATERIAL 

02 
SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE DE CONSUMO 

SAUDE 15% 

03.07.00- 03.07.07- 2114- GESTÃO DAS  
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO 339030 - MATERIAL 14 

SAÚDE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE DE CONSUMO 
SAUDE 15% 

03.09.00- 03.09.00- 2125 - GESTÃO DAS 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DA SECRETARIA 339030 - MATERIAL 

00 DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN DE DESENVOLVIMENTO DE CONSUMO 
SOCIAL TO SOCIAL SOCIAL 

03.09.00- 03.09.00- 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE 2037 - GESTÃO DAS 339030 - MATERIAL 

DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMEN AÇÕES DO CRAS DE CONSUMO 29 

SOCIAL TO SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR VALOR 
ESTIMADA UNITÁRIO TOTAL 

000025 
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§ 32 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
§ 42 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhistas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

1 - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação da Secretaria Solicitante, 
através de emissão da Autorização de Fornecimento. 
II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 
responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, 
Termo de Referência, Anexo 1, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste 
instrumento. 
III - O prazo máximo de entrega é de 02 (duas) horas a contar do recebimento de cada solicitação. 
Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído 
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação 
assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital. 
§ 12  Todas as entregas devem vir acompanhadas da Autorização de fornecimento para verificação e 
atesto do servidor responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados. 
§ 22 A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e 
datas de entregas futuras dos produtos licitados. 
§ 32 O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 
devidamente comprovado pela empresa vencedora. 
§ 42 A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa 
vencedora da obrigação de ressarcir o Contratante do valor correspondente aos custos que vier a ter 
para suprir as necessidades administrativas de suas UNIDADEs, até o recebimento dos 
produtos/materiais. 
§ 52 Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação 
dos serviços. 
§ 62  Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para 
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas 
previstas neste edital e de ressarcirá Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na 
forma do disposto neste instrumento convocatório. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA: 

- Constituem obrigações da Contratada: 

a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento 
emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, 
obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive 
quanto à marca; 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade 

de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos produtos. 
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§19  A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do 
prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para 
cumprimento integral do pedido,detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do 
contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com 
multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive 
em rescisão unilateral do contrato. 

§ 22 Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi 
apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade 
igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao 
fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, 
devidamente comprovada. 

§ 32 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela 
CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que 
emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no 
parágrafo anterior. 

DA CONTRATANTE: 

- Constituem obrigações da Contratante: 

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 
b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato; 
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo 

estabelecido por Lei. 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado, o 

Sr 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis, 

§ 1 - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base 
no Art. 65, II, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução 
do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou 
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite 
de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar 
motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro 
do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 112  dia de atraso, 
será considerado descumprimento total da obrigação assumida. 

- 
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c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser 
reconhecido pela Administração. 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município 
de Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas 
que causem prejuízo à Administração; 

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período 
de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer 
ato ilícito. 

§ 12  As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

§ 22  As sanções previstas nas alíneas "a" e 'T' poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções 
previstas nas alíneas "b", e 

§ 32 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA 
ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado 
judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n2  8.666/93. 

§ 42 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e 
as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

§ 52 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. 

§ 62  Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) 
dias corridos na entrega da parcela dos materiais solicitados. 

§ 72Após o 11 (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a 
CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao 
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

- A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n2  8.666/1993. 
II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos 1 a XVIII do art. 78 
da Lei Federal n2  8.666/93. 
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11.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

III - A rescisão do contrato poderá ser: 

111.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos 
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.2  8.666/93, mediante notificação através de 
ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo 
das penalidades previstas neste contrato; 
111.2 - amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao 
contrato, desde que haja conveniência para a Contratante e 
111.3 - judicial, nos termos da legislação. 

IV - A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

V - De conformidade com o § 22  do artigo 79, da Lei n2  8.666/93, quando a rescisão ocorrer com base 
nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos 
pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

VI - A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos 
prejuízos causados à CONTRATANTE. 

VII - Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos 
os direitos da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre 
o fornecimento objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução, 
constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a contratada 
por infrações ao presente contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

II - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 
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IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 

V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado 
à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita 
da CONTRATANTE. 

VI - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, 
no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 

CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor 
designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste 
instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como 
prevê o Artigo 67, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Ubaitaba (BA) _de de 

MUNICÍPIO DE UBAITABA 
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO- Prefeita Municipal 

(Contratante) 

XXXXX  
Contratada 

ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
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DAPEDASCANO AS 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

A empresa (nome da empresa) CNPJ, n. , com sede na 
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa-

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade n. , expedido pela 

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, n2. , residente 
na rua , 0 como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para 
junto ao Órgão praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para 
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

ANEXO VI- MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
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DADE DAS CANOAS 

PREGÃO PRESENCIAL Ni! 026/2019 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no 
Inciso VII doArt. 42  da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 72  do mesmo diploma. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
C NPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira durante o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 
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PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 

A empresa , inscrita no CNPJ/MF n2. , com sede à 
representada pelo Senhor , portador do RG n9. 

e inscrito no CPF/MF n. ,declara, sob as penas previstas em lei, que em 
suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

OBS.:Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ e constar no envelope "B" - Habilitação. 

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 
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Ao Município de Ubaitaba 

Att. Sr Pregoeira: 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N 026/2019 

(NOME DA EMPRESA) CNPJ N° ______ (ENDEREÇO 
COMPLETO) , declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para fins 
do disposto no art. 39  da Lei Complementar n2  123/06, alterada pela Lei Complementar n2  147/2014 
que: 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP): 

( ) MICROEMPRESA (ME); 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP) 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos 1 (ME) e II (EPP) do art. 32  da 
Lei Complementar n2  123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 49 do art. 32,  da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira durante o credenciamento e 
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos 
nesta licitação. 

ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019 
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Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2  026/2019,instaurado poreste município,quenão fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público,emqualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade,firmamos a presente. 

Município de , de de 2019. 

RAZÃO SOCIAL 
C N PJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

OBS.:Estadeclaraçãodeverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o númerodoCNPj e constar no envelope "B" - Habilitação. 
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Ubaitaba - Bahia, 16 de julho de 2019. 

Exma. Sra. NATHÁLIA ROSA SILVA 
Pregoeira Substituta do Município de Ubaitaba 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 180/2019 

Senhor(a) Pregoeiro(a), 

Em atenção ao oficio expedido por Vossa Excelência em 15 de julho de 2019, questionando sobre a existência 
de dotação orçamentária para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da AQUISIÇÃO DE GÁS 
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, informamos que existe previsão de recursos e saldos orçamentários para 
assegurar o pagamento das despesas, decorrentes da referida contratação, conforme descrita abaixo: 

Atenciosamente, 

Hermom 
Setor de 

/ 
es Lisboa 

'ontabilidade 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
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ÓRGÃO UNIDADE PROJETO! ELEMENTO DESPESA FONTE 
ORÇAMENTARIA ATIVIDADE RECURSO 

2103— GESTAO DAS 
03.04.00 - SEC. 03.04.04 - SEC. AÇOES DA 339030— MATERIAL DE 00 

ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE CONSUMO 
ADMINISTRAÇÃO 
2107- GESTÃO DAS 

03 .05.00 03 .05.05 AÇÕES DA 339030— MATERIAL DE 00 
SEC. FINANÇAS SEC. FINANÇAS SECRETARIA DE CONSUMO 

FINANÇAS 

03.06.00 - SEC. 03 .06.06 - SEC. 2111 — MANUTENÇÃO 339030 — MATERIAL DE 01 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DO ENSINO CONSUMO FUNDAMENTAL 

03.06.00 - SEC. 03.06.06 - SEC. 2113— MANUTENÇÃO 339030— MATERIAL DE 
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSUMO 19 

ENSINO 

03 .06.00 - SEC. 03 .06.06 - SEC. 4039— GESTÃO DAS 

EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
AÇÕES DO SALÁRIO 339030 - MATERIAL DE 

CONSUMO 04 
EDUCAÇÃO 

03.07.00- 03.07.07 - 2114— GESTÃO DAS 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES A CARGO DO 339030 - MATERIAL DE 
FUNDO MUNICIPAL CONSUMO 02 

SAÚDE SAÚDE DE SAUDE 15% 

03.07.00- 03.07.07 - 2114— GESTÃO DAS 
AÇÕES A CARGO DO 339030— MATERIAL DE SECRETARIA DE SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL CONSUMO 14  

SAÚDE SAÚDE DE SAUDE 15% 

03.09.00- 03 .09.00 - 2125— GESTÃO DAS 

SECRETARIA DE SECRETARIA DE AÇÕES DA 339030— MATERIAL DE 
DESENVOLVIMENT DESENVOLVIMEN SECRETARIA DE CONSUMO 00  

O SOCIAL TO SOCIAL DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

03.09.00- 03.09.00- 
SECRETARIA DE SECRETARIA DE 2037 - GESTÃO DAS 339030— MATERIAL DE 

DESENVOLV. DESENVOLV. AÇÕES DO CRAS CONSUMO 29 

SOCIAL SOCIAL 
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IDADE DAS CANOAS 

Ubaitaba - Bahia, 15 de julho de 2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  180/2019 

Ao 

Departamento de Contabilidade. 

Prezados Srs. 

Em razão da solicitação remetida pela Secretaria Municipal de Administração para a 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, solicito que este setor informe acerca da 

existência de dotação orçamentária para assegurar as despesas relacionadas com a eventual 

contratação, visando à deflagração do processo licitatório, cujo valor global estimado é de 

R$176.573,33 (cento e setenta e seis mil quinhentos e setenta e três reais e trinta e três 

centavos). 

Certa do atendimento, desde já agradeço. 

Atenciosamente, 

- 
Iu 

NATHALIA ROSA SILVA 

Pregoeira Substituta - Decreto 019 de 02/01/2019 

to 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
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Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 2019 

LOTE 01 

VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA: R$ 176.573,33 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR 

LOTE 

R$ 164.000,00 R$ 91,00 R$ 182.000,00 2.000 82,00 UND R$ 1 GÁS DE COZINHA 
262,66 R$ 5.253,33 2 VASILHAME PARA BOTIJÃO R$ 4.900,00 R$ 245,00 UND 20 R$ 283,00 R$ 5.660,00 R$ 260,00 R$ 5.200,00 R$ 

R$ 84,00 R$ 168.000,00 R$ 85,66 R$ 171.320,00 

R$ 168.900,00 R$ 187.660,00 R$ 173.200,00 

Sílvia Mara Menezes Borges 
DIRETORA DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES 



CIDADE DAS CANOAS 

Ubaitaba-Bahia, 15 de julho de 2019. 

À Sra. 
SÍLVIA MARA MENEZES BORGES 
Diretora da Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ubaitaba (BA) 

Prezada Senhora, 

Conforme solicitação enviada a este setor no dia 09 de julho de 2019, seguem em anexo as 
cotações de preços de empresas fornecedoras gás GLP. 

Atenciosamente, 

Suilan FFa  Silva Alves 
Gerente de Compras - Mat. 7448 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro. CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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1 1 1 Li A A D A 

NAITAM 
CIDAE)E ASCANOÂS 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS 

CARIMBO CNPJ 

1 CNPJ-06.213.733/0001-11 
P DE S V FARIAS COMÉRCIO DE GÁS. 

CENTER cAs 
Rua Aioisio Souza n0  16 (rj 

[P:45.675MOO AURELINO LEAL-6j 

Assinatura 

-e' 

DADOS DO FORNECEÇOR 

RAZÃO SOCIAL: - 

CNPJ: ,$jOOOÃ  
ENDEREÇO: CÁÃf\. FONE: 

E-MAIL: 

PESSOA P/ CONTATO: 

Especificação Unidade Marca Valor Unitário 

'l GÁS DE COZINHA - Composição básica propano e butano, Carga 
altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, 13 kg  
acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar  

de acordo com a portaria ng 47, de 24/03/99 da ANP e 
NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 VASILHAME para botijão de gás de 13 KG, sem carga, UND j g 
residenci&j, retornável. - 



COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS 

CARIMBO CNPJ 

P!N1 V5CONCELOS 

, v bIo.Qt.L. a, 141 57S;8s 

DADOS DO FORNECEDOR 

RAZÃO SOClFL:  

CNPi:Ø. 6-4J. s,3avJ-,z 
ENDEREÇO: ft/ FONE: 

E-MAIL:  
PESSOA P/ CONATO: , 

Item Especificação Unidade Marca Valor Unitário 
01 GÁS DE COZINHA - Composição básica propano e butano, Carga 

altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, 13 kg '13.72  
acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar 
de acordo com a portaria n2 47, de 24/03/99 da ANP e 
NBR-14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 VASILHAME para botijão de gás de 13 KG, sem carga, IJND
t2, CY residenci, retornável. 

Assinatura: 

Rua Rafael Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545-000 • CNPJ: 016.137.309/0001-68 

flOOOJ9 



Li IL A D i BAIT~ 
A í) E D A S C.A N O A 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS 

AR1MBO CNPJ 

49 'c, ~1154.422f0001 7j 
ARBUS$$ANTOS TAVARES 

&QtOøO Me* 
Ctr Uutba- 

4b-OO) 
a' 

DADOS DO FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL: \ÇU 1'NÇ\) 34\ ti7D S 
CNPJ:  
ENDEREÇO: JÇ uiç Jft )i JtZr FONE- 

E-MAIL-. \LS 'J 4W!Y-J  

PESSOA P/ CONTATO: 'O 1 M A— 

Item Especificação Unidade Marca Valor Unitário 
01 GÁS DE COZINHA — Composição básica propano e butano, Carga iQ-ÇJ) 

altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, 13 kg NY 

acondicionado em botijão. Suas condições deverão estar 
de acordo com a portaria n2 47, de 24/03/99 da ANP e 
NBR- 14024 da ABNT. (sem vasilhame) 

02 VASILHAME para botijão de gás de 13 KG, sem carga, IJND  
residencial, retornável. Y J 

Assinatura: 

Rua Rafael Oliveira, 1 - Centro • Ubaitaba-BA • Cep:45545.000 • CNPJ: 016.137.309/0001-68 
r' ''' 



URA D1,  

LAITARA 
CIDADE DAS CANOAS 

SÍL 

Di re 

Prefe 

'EZESBO 

da Divisão de Licit 'ço o, a 

a Municipal de Ubaitaba (BA) 

PREF L I I

to  

Ubaitaba - Bahia, 09 de julho de 2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9  180/2019 

Ao Setor de compras, 

Prezado Senhor, 

Solicitamos deste setor a realização de pesquisa de preços junto à, no mínimo, três 

empresas fornecedoras gás GLP. 

Confiante no atendimento do presente subscreve-me. 

Sem mais para o momento, 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA.
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D A D E E' A S E A N O A S 

enez- Bo 
a da Divisão de Licita ,/  

- 
 o da 

ra Municipal de Ubaitaba(BA) 

Dir 

P ref 

AUTUACÃO 

Aos nove dias do mês de julho de 2019, eu, Sílvia Mara Menezes Borges, Diretora da 

Diviso de Licitação da Prefeitura Municipal de Ubaitaba(BA), nomeada pelo Decreto 

n2  17, de 09/01/2017, autuei com o N2  180/2019 o Processo Administrativo, onde 

consta solicitação para AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, e autorização 

da Prefeita Municipal para abertura do referido processo. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. n000:s 
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DIÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA 
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#TARA 

Ubaitaba-Bahia, 08 de julho de 2019. 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Conforme solicitação a mim enviada pela Secretaria Municipal de 
Administração, acolho as justificativas apresentadas objetivando a 
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, por entendê-las 
pertinentes, ao tempo em que determino o setor de licitações que proceda 
a imediata deflagração de processo administrativo, ouvindo-se a 
assessoria jurídica e o setor contábil. 

Atenciosamente, 

ii) 

SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO 
Prefeita Municipal de Ubaitaba 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA.
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LeiIso/'s Anjos 
Secretário unicipal de 

TARA 
CIDADE DAS CANOAS 

Ubaitaba - BA, 04 de julho de 2019 

À 
Exma. sr. 
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO 
Prefeita Municipal 

Solicitação de Despesa 

Senhora Prefeita, 

Venho, através do presente, solicitar de V. Ex.a  que autorize a abertura de processo 

administrativo, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. 

Os produtos a serem licitados são essenciais para o atendimento às necessidades diárias 

das diversas secretarias municipais nas atividades em que é necessário o preparo de alimentos e das 

Escolas de Ensino Fundamental e Creches da Rede Municipal de Ensino na produção da Merenda 

Escolar. 

Segue anexo, termo de referência com especificações, quantidades e condições de 

contratação. 

Atenciosamente, 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro CEP: 45.545-000. CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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ITARA  
S C A N O A S 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, de acordo com as especificações constantes 
neste Termo de Referência. 

LOTE ÚNICO 

2. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

Os produtos a serem licitados são essenciais para o atendimento às necessidades diárias das 
diversas secretarias municipais nas atividades em que é necessário o preparo de alimentos e das 
Escolas de Ensino Fundamental e Creches da Rede Municipal de Ensino na produção da Merenda 
Escolar. 

3. DAS AMOSTRAS (não aplicável na presente licitação): 

A critério do(a) Pregoeiro(a), durante a classificação das propostas, poderão ser solicitadas aos 
licitantes classificados em primeiro lugar, apresentação de amostras dos itens descritos neste 
Termo de Referência. 

Nesses casos, o(s) licitante(s) vencedor(es) de cada item ou lote se obriga(m) a encaminhar 
amostra do material cotado, identificando corretamente cada produto (referente ao item do Termo 
de Referência) apresentado, contendo a descrição do material, indicações, precauções, validade, 
cuidados, fabricante/fornecedor e instruções de uso e conservação, num prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis contados do recebimento da notificação. 

4. DO FORNECIMENTO 

4.1. O fornecimento dos produtos ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades das 
Secretarias interessadas, em local indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo máximo 
de 2(duas) horas a contar do recebimento da mesma. 

4.1.1. A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as 
quantidades e datas de entregas futuras dos produtos licitados. 

4.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos 
produtos. 

4.3. A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem 
ônus para a Administração Pública. 

5. DO PAGAMENTO: 

5.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no 
mês, até o 150  dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo departamento responsável. 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centros CEP: 45.545-000 . CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE
ESTIMADA 

GÁS DE COZINHA - Composição básica 
propano e butano, altamente tóxico e inflamável, 

01
tipo a granel residencial, acondicionado em Carga 13 kg 2000 
botijão. Suas condições deverão estar de acordo 
com a portaria n°47, de 24/03/99 da ANP e NBR- 
14024 da ABNT. (sem vasilhame) 
Vasilhame para Botijão de gás de 13KG, com UND 20 02 carga, residencial, retornável. 

000002 



I[)A D E DAS CANOAS 

5.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pela chefe do Poder 
Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a 
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

5.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no 
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as 
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de 
pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada. 

5.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará 
em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 
com outros CNPJs. 

5.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 
trabalhista. 

5.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

- Constituem obrigações da contratada: 

a) Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta 
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos. 

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 
responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
d) Comunicar por escrito ao(aos) fiscal(is) do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 
POR LOTE, observadas as especificações referenciais dos produtos. 

> t7 

Leií dos Anjos 01ive 
Secretái'ío Municipal de Admin.Ç 

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro . CEP: 45.545-000 CNPJ: 016137309/0001-68 
Ubaitaba - BA. 
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