ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX. DO CORIBE

SÃO F(UI(cORIBE

Solicitante
£ntelórgâo:

Prefeitura Municipal de São FéIix do Coribe / Secret. Mun. Obras Serv. Urbanos

Qritõriu au Julgamento; Menor rreço Oloal,

Regime Uu xuuçuu; indireta por rreço QIoaI

Objeto: Execução de serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos do
município de São Félix do Coribe - Ba.
Modalidade: Licitação Convite.

Publicação: 04/01/2011 (Mural de Avisos do Município).

Espécie: Obras e Serviços de Engenharia ( ) - Serviços Comuns (X) - AquisiçGo!Fornecimento
Pato da §uaau: 1W01í2017

l-Ioraa: 0? horda,
Base Legal: Lei Federal 10.520102.

Souza e Bomfim Ltda

R$74.212OO

Data da Adjudicação: 14/02/2017

Data da Homologação: 1410212017

Valor Global do ProcGo! R$74.21200
07.01 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; ProyAtiv. 2046 Manut. dos Serviços de Limpeza
Urbana; Elemento: 33.90.39-00 Outros Serviços Terceiro - Pessoa Jurídica (Fonte 00)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01312017

DE

PREÇO

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b78c5d3-1d05-486e-af3e-6cbb68180e58

COTAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÓES

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Termo de Referência a
qual totaliza a quantia de R79.732,00(setenta e nove mil setecentos és trinta e

dois reais), incluídas todas as despesas necessárias a adequada reaIizaço dos
serviços, incluindo-se as de mo-de-obra, materiais, impostos e taxas de
qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou
venham a incidir sobre a execução destes serviços.
O prazo de validade de nossa proposta t de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da ato de abertura da licitaçao.
Abaixo detalhamento da proposta:
v.
UND. QTDE.

DESCRIÇÃO

ITEM

UNIT.

V. TOTAL

Poda de árvores com limpeza de
galhos secos e retirada de
parasitas, incluído remoção de
1 entulho

UN.

150

83,60

12.540,00

M2

2730

10,50

28.665,00

90

8,50

765,00

Capina, roçada e raspagem manual
de passeios, 5uias,sarjetas, vias e
2 logradouros públicos
Limpeza manual de sarjetas e bocas
H

3 de lobo.
Varrição manual de via públicas

37.762,00

pavimentadas e no pavimentadas
4

dá sede dê

povoados

Km

476

7,00

VALOR TOTAL: 79.732,00 (setenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais)
Cocos-BA, 04 de janeiro de 2017.

podo--os
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COTACXO DE PRFCO

COTAÇÃO DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FËLIX DO CORIBE-BA

Segue abaixo cotação de preços conforme solicitação expedida pela Prefeitura Municipal
de São Félix do Coribe-BA

ITLM

UNO.

PÇ8lçA9

Poda de árvores com limpeza de galhos
secos e retirada de parasitas, incluído
1 remoção de entulho

qTDE.

V.
UNIT.

V. TOTAL

UN.

150

84,00

12.600,00

M2

2730

9,00

24.570,00

90

12,30

1.107,00

478

79,30

37.905,40

Capina, roçada e raspagem manual de
passeios, 5uias,sarjetas, vias e logradouros
Z públicos
Limpeza manual de sarjetas e bocas de
3 lobo.

H

Varrkgo manual de via públicas
pavimentadas e não pavimentadas da sede
4 de povoados

Km

P5 76 182,40 (setenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
Validade; 60 (sessenta) dias

Santa Maria da Vitória-BA, 03 de janeiro de 2017
SOUZA r:..I.LTDA.F
CNPLS,. • 1-0
Santos
196.206.92548
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TRANSPORTANDO O FUTURO

L..L..I.. LINCAR LOCADORA, LunnlrIeANn

LJnCar
LOCADORA

TtLa (77) 34043430
CNPJ: 10.526.706/0001.45
Rua Coronel Flores. 52, Sala 101 - Centro - CP 47.700-00 - Santana-BA

COTAÇÃO DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Segue abaixo cotação de preços conforme solicitação.
Item

Descrião

UN.

Poda de árvores com limpeza de galhos
secos e retirada de parasitas, incluído
1 remoção de entulho
Capina, roçada e raspagem manual de
passeios, suias, sarjetas, vias e
2 logradouros públicos
Limpeza manual de sarjetas e bocas de

Quantidade

Varrição manual de vias públicas
pavimentadas e não pavimentadas da
4 sede de povoados

150

82,00

12.300,00

M2

2730

9.70

2.4R 1.00

90

9,30

827,00

478

77,30

16.949,40

Km

R$ 76.567,40 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Validade: 60 (sessenta) dias.

Santana-BA, 03 de janeiro de 2017

L.L.L.

dCÁn LÕCADÕIU. LUIÜRIFICÀNTES E LIMPEZA
CNPJ: 10.526.706/000145

lfO.5Z6.7Q6lO001
_I_L- ;_gt.iC*R LOC

LLIJWICANTES!

Ria CorOfl' P1

L—

Preço Total

UN.

1-3

3 lobo.

Preço unit.

- QebtrO CCP:

SANTAMA
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E UMPEZA LTDA - ME

MEMORANDO INTERNO

São Félix do Coribe - BA, 03 de janeiro de 2017.

Exm° Sr.
Jutai Fudes Ribeiro Ferreira.
M.D. Prefeito Municipal de 5a0 relix do Goribe.

Senhor Prefeito,
Venho, atravós do presente, solicitar de V. EX. que autorize a abertura de um processo
licitatório objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa
especializada para execuçao dos serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios
públicos do município de São Félix do Coribe-BA, cujo custo foi estimado em R$ 17.493,93
(setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos).
JUCTIFICATIVk
A contratação se faz necessária tendo em vista que a Prefeitura Municipal de São Félix do
Coribe não dispõe, em seu quadro de pessoal, de recursos humanos para o atendimento aos
serviços requisitados e a oeaao detea causaria a proliferação de ervas daninhas e acúmulo
de lixo nas ruas, praças e prédios públicos, contribuindo para a infestação de insetos e
roedores, causadores de doenças à população.
Segue anexo orçamento básico de pesquisa de preços para os referidos serviços.

Atenciosamente

Sec: -rio Municipal U; •minitrmçu
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PREFEITURA MUNICII'AL DE SÃO FELIX DO CO1IIBE
E5TADO DA BAHIA
Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro - CMI 47.065-000
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O
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4-

o
o

24.570,00

V. Total

ri
—

capina, roçagein, raspagem manual
de passeios, guias, sargetas, via e
logradouros públicos.

V. Total 1

•

28.665,00

V. IJnit

SOUZAE BOM FIM 1

e

3

Quant. 1

IPS SE VIÇOS

E

Poda de árvores com limpeza de
galhos secos e retirada de parasitas,
incluindo remoção de entulhos

Descrição dos Serviços

lic
Objeto: Contratação de empresa para serviços de limpeza púb a

MAPAC OMPARATIVODE CONTAÇ ÁODE PREÇOS

—

IS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

5*0 rttix Do COME

JUSTIFICATIVA
Este procedimento licitatório, que atende aos requisitas da Lei Federal n°.
8.666/1993 e suas alterações, bem como a Lei Complementar n°. 12312006 e suas
alterações introcluzidaa pela Lei Complementar n°. 147/2014, vista à contração de
empresa especializada para execução dos serviços de limpeza e conservação de
ruas, praças e preclios públicos no município de São FÚlix do Coribe - BA, nos
moldes da justificativa acostada ao Processo Administrativo n°. 01312017.
DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS VALORES DE REFERÊNCIA
A descrição, os valores unit&ios e totais estimados para o objeto licitado constam no
quadro abaixo, o qual foi elaborado de acordo com cotação de preços.
Item

Descrição dos Serviços

Unu.

Quant.

1

Poda de árvores com limpeza de
galhos secos e retirada de parasitas,
incluindo remoção de entulhos

Und.

150

2

capina, roçagem, raspagem manual de
passeies, guias, sargetas, via e
logradouros públicos.

m2

Limpeza manual de sarjetas e boca de
lobo
Varrição manual de vias públicas
pavimentadas e não pavimentadas, da
sede e povoado do município

4

V. Unit

V. Total

83.20

12.460,00

2730

9,73

26.572,00

FI

90

10,03

903,00

km

478

78,53

37.538,93

Total Geral

77.493,93

Os serviços serão prestados paulatinamente, de acordo com as necessidades e
conveniências da Administração.
A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe - BA não será obrigada a adquirir a
totalidade do quantitativo estimado neste Termo de Referência.
0 LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
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TERMO DE REFERÊNCIA

O recebimento dar-se-á após a aprovação do fiscal designado ng Instrumento contratual, ocasião em que será emitido e encaminhado â Contratada o documento denominado como Termo de Recebimento.
A Prefeitura Municipal de São Fêlix do Coribe-BA realizará o pagamento somente após a aprovação dos serviços prestados, por meio do Termo de Recebimento emitido pelo fiscal de contrato.
DOS CRITéRIOS DE JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento das propostas financeiras será o de MENOR PREÇO GLOBAL, desde
que cumpridas todas as exigências deste Edital.
0A3 ExiGENctA5 DE tIAUILITA9A9
Os critérios de habilitação estão discriminados neste instrumento, em conformidade com a Lei
n°. 8.666191
OUTRAS DISPOSIÇÕES
Demais cláusulas, como as relativas aos Prazos e Vigencla Contratual, Oundiçoes Qerais, Obrigações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais condições
relativas a execução do objeto, estão previstas na Minuta do Contrato e deverão ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora.

r o unlclpal d ÁjTmlnlstraçaQ

2
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PRFE1TURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIDE
ESTADO DA BAHIA
Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro - CEP; 47.665-000

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO rÉux DO CORIBE

SÃO rttix DO CORISÉ

Referente ao Processo Administrativo n° 01 3/2017.
Do: Gabinete do Prefeito
Para: SETOR RESPONSÁVEL POR LICITAÇÕES
Data: 04 de janeiro de 2017.
Nos termos do ato de requisição, emitido mediante memorandos internos,
expedido pela Secretaria Municipal de Administração deste município, autorizo a abertura
do procedimento administrativo de contratação.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na seguinte
sequência.
1. Setor de contabilidade, para indicação de recursos de ordem orçamentaria para
efetivação de pagamento das despesas;
2. Setor de Licitações, para que providencie a adoção das medidas cabíveis,
inclusive parecer sobre o Pregão;
3. Assessoria Jurídica, para emissão de parecer Jurídico sobre a legalidade e a
conveniência da contratação.

0 / 04 / / visto
Setor de licitação ciente em, 0 / vj / 21 visto \Vi

Contabilidade ciente em,

Assessoria jurídica ciente em

ei
!beiro Ferreira
refóito Municipal

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ; (77) 3491-3194 — EMAIL: adm@saofeJixdocQribe.ba.EOV.br
SUe: www.saofeIixdocoribe.ba.ov.br - CNN: 16.430.951/0001-30
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ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO

is

ESTADO DA BAHIA

PrefurMwIdp.I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

Por observüncia ao contido no despacho exarado pelo o Sr. Prefeito Municipal
de São Felix do Coribe, referente ao processo retro citado, objeto execução dos
serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos deste
município, cumpre me informar que esta consignado no Orçamento Municipal,
dotaçao orçamentaria para o exercício financeiro de 2017, conforme a seguir
descriminado:
•

Órgão/Unidade: 07.01 - Secretaria de lnfraestrutura - Proj/Ativ: 2048 - Manutenção
dos Serviços de Limpeza Urbana - Elemento 33.90.39.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica (Fonte 00)

Óao Felix do Qoribe - DA, 04 de janeiro de 2017.

Gilvano Messias Teifaiv1agalhaes
Dept° de GonttbHiq$e - r:h5
croÀ jg.
CPF; b1b20.Y5 5
ÀVPJ4IDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N -CENTRO -SÃO FL1X DO CORLBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL; admçsaofe1ixdocoribe.ba.gov.br
Site:

- CNN: 16.430.951/0001-30
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PARECER CONTÂBIL
CARTA CONVITE N° C000I/2017

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

TERMO DE ABERTURA PROCESSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo no 013/2017
Modalidade de Licitaçao; Convite W. CCO01/2017

Aos quatro dias do mês de Janeiro do uno de 2017, nesta cidade de São Félix do
Coribe - Bahia, no Setor de Licitações, em cumprimento ao determinado no despacho do Prefeito
Municipal, o Pxm° Senhor Jutai Eudes Ribeiro Peneira, faço abertura dos trabalhos atinentes ao
presente Processo Administrativo com o objetivo para contratação de empresa para prestação de
serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos do município de São Félix do
Coribe-BA, conforme Termo de Referência em anexo, do que, para constar, lavrei o presente
Termo.

São Félix cio Coribe - Bahia, 04 de Janeiro de 2017.

Lua Caflos Ferreira
Presidente da Comissao de Licitações

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE — BAHIA — CEP: 47.665-000
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3401-104 - MAIL admâsaofeIixdocorbe.ba.00v.br

Site: 'ww.saofeIixdocoribe.baaov.br - CNPJ: 16.430.95110001-30
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AUTUAÇÃO

6TADQ DA DAI-DA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2017
CONVITE N° CCOOI/2017

•

A Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, por intermédio do Prefeito
Municipal, toma pública a Licitação que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios
públicos do município, conforme especificações descritas no ANEXO 1, e vem, por meio deste
Edita!, convidar V. 5a• para participar do certame licitat6rio na modalidade CONVITE, do tipo
menor ureco global,
jroempreendedores individ,iaiq, que será regido conforme disposto na Lei Federal. ti6
8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 e as alterações introduzidas pela Lei
Complementar no 147/2014, bem como pelas condições estabelecidas neste instrumento.
1- DO HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA À ENTREGA DOS

ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA

•

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA
receberá os documentos de habilitaçao, as propostas financeiras e as declarações dos
interessados em participar da presente Licitação até às 09 horas do dia 13 de janeiro de 2017,
na Sede Administrativa, localizada na Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, Centro, São
Félix do Coribe-BA. Após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o ato de
recebimento e terá início a sessão pública, na qual será realizado o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação.
II- DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos
serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prõdios públicos do município, conforme
especificações e quantidades discriminadas nos Anexos 1 (Termo de Referência) e II (Minuta
de Contrato) deste Convite.
III - DOS RECURSOS FINANCEIROS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

Li
3.1. Os recursos financeiros que darão suporte às despesas provenientes deste Convite
ocorrerão por conta da dotação orçamentária abaixo:
Or8ão - 07 - Sec. de Infraestrutura
UO —0701 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos
17.512.0008.2048 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana
33903900

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0 100000 - Fonte

L

IV - DA FARTICIFAÇÃO NA LICITAÇÃO

1

Poderão participar deste certame somente Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte
(EPP) e Microempreendedores Individuais (MEl), convidados ou não, que tenham aderido, no
30
ano calendário anterior, receita bruta até os limites definidos nos incisos 1 e II do caput do art.
da Lei Complementar n° 123)2006, alterada pela Lei Complementar ti0 147/2014, bem como
atendam aos itens abaixo:
desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame:
atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à
documentação requerida para sua habilitação.
Não poderão participar desta licitação:
interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos.
na forma da legislação vigente:
interessados suspensos de participar de 1icitaç6es e impedidos de contratar com a
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, conforme art. 87, inciso ITT, da Lei n0 9.666.
de 1993;
empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reubilituçao perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade,
servidor ou dirigente desta entidade;;
interessados que não se subsumirem nas condições estabelecidas no art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações;
empresas em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial.
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falência, fusão, cisão ou incorporação.

[

V - DA COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE NOS
BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2096

Em se tratando de procedimento licitatório destinado exclusivamente às microempresas,
empresas de pequeno porte e empreendedores individuais, para que a licitante seja considerada
apta e possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo Y da Lei Completar ri' 123/2006, deverá
apresentar, fora dos Envelopes 01 e$ declaraçao de que atende a todos os requisitos do artigo 3°, bem
como de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 40 do art. 3° da referida lei, conforme
modelo do Anexo 1H.
A declaraçâo deverá ser assinada por representante legal da licitante ou por procurador
credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei.
ser apresentada certidâo emitida pela Junta Comercial da sede da licitante.
na qual conste a informação de enquadramento nos requisitos da Lei Completar n° 123/2006.
expedida a menos de 01 (um) ano contado da data da sua apresentação.
Também deverá

VI- DO CREDENCIAMENTO

J

Os licitantes que desejarem se manifestar durante as sessões públicas deste procedimento
licitatório deverão se fazer presentes por meio de seus titulares ou prepostos, ambos devidamente
çredenciados para a execução dos atos especificados na Carta de Credenciamento (Anexo IV), a
qual devera ser entregue à Comissão Permanente de Licitações juntamente com os envelopes
contendo os documentos de habilitação e a proposta.
A Carta de Credenciamento, firmada por quem de direito represente a licitante, deverá ser
entregue no momento seguinte a abertura da Sessão Pública, fora dos Envelopes 01 e 02
juntamente com a cédula de identidade ou outro documento de identificaçao oficial do
credenciado.
Cada representante credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento
dos trabalho&
A Carta de Credenciamento poderá ser substituida por procuração hábil devidamente
reconhecida em cartório, nos termos da Lei, com poderes gerais e específicos necessários à
prática de quaisquer atos relacionados a licita?ão, quando a licitante se fizer representar por
preposto.
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Os titulares das empresas licitantes que desejarem acompanhar pessoalmente as sess6cs
também deverão apresentar a Carta de Credenciamento, com as devidas alterações no Anexo
Iv.
Vil - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
FINANCEIRA

Os documentos de habilitação e a proposta financeira serão recebidos pela Comissão
Permanente de Livit49Oes da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe em 02 envelones
distintoM, numerados como 01 e 02.
Não serão aceitos envelopes, documentos ou propostas entregues, ainda que recebidos, em
local diverso do especificado no item 1.1 deste edital e que, por qualquer razão, não tenham
chegado à Comissão até a data e horário da abertura da licitação,
Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados no fecho, contendo, na parte externa e
frontal, as seguintes inscrições:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÚLIX no
COR1BE-DA - CONVITE N° 001-2017
ENVELOPE N°01— DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
NOME DA LICITANTE (admitida identificação por envelope timbrado)
CNPJ DA LICITANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FL1X DO
CORIBE-BA - CONVITE N°001-2017
ENVELOPE N°02—PROPOSTA FINANCEIRA
NOME DA LICITANTE (admitida identificação por envelope timbrado)
CNPJ DA LICITANTE
Os interessados não necessitam encaminhar seus representantes legais para entregar os
envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, atentando para a data e horário final para recebimento constante
neste Convite. A correspondência deverá ser endereçada, com aviso de recebimento, para a
Comissão Permanente de Licitações da Pmkitum Municipal de São Félix do Corllne-BA, situada no
local indicado no item 1.1 deste Edital, e conter os dois envelopes acima mencionados, além das
declarações complementares.
ó 01, referente à Documentação de Habilitação, deverá
O ENVELOPE
obrigatoriamente conter:
Uabilitacâqjurídica:
a) para o microempreendedor individual: cópia da cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial 2Certificado da Condição de Microempreendedor

j
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Individual, emitido pelo Portal do Empreendedor
www.portaldoempreendedor.gov.br:

Li
MEl1

b) no caso de empresário individual; cópia da cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial —inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
e) para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade
ion
limitada - PIREU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigorclevidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
devidamente
documento comprobatório de seus administradores:
d) no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz.

Rsgularidade Fiscal e Trabalhist*:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
www.receita.f'azenda. gov.br
Ij) certidões comprovando a regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
e) caso a licitante seja de outro município e possua filial no Município de São FéIix
do Coribe-DA, também deverá apresentar certidão comprovando a inexistência de
débitos relativos aos tributos municipais, expedida pela Secretaria da Fazenda do
Município de São Félix do Coribe-BA, disponível em
www.saofelixdocoribe.ba.gov.br;
d) certidão comprobatória de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (PGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.
e) prova de inexistencia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
mediante a apresentação de certidao, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis cio Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.42, de 1" dem aio de 1943,
emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT em
www.tst.jus.br/certidao.
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Oualificacão Econômico-Financeira:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Tribunal de Justiça do

Estado onde se encontra a sede da licitante, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 01 (um) ano contado da
data da sua apresentação.
Outros documentos:
a) Declaração de Superveniência, conforme Anexo V.
b) Declaração Formal, em conformidade com o Anexo VI, nos termos do art. 27, V,
da Lei n° 8.666/93 e art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal.
ObNcrYacOv relnivnaos documento aejiabilitacão:
Os documentos contidos no Envelope n°. 01 deverão ser originais, cópias autenticadas ou
simples acompanhadas dos originais (que deverão ser apresentados à Comissão previamente,
para verificação da autenticidade das cópias e posterior devolução), salvos os documentos cuja
autenticidade poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples, caso em que a
Comissao, se entender necessário, poderá diligenciar para averiguar a autenticidade dos mesmos,
habilitando ou não a licitante em função desta diligência.
Os aios constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais
documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva
consolidação.

As certidões requeridas nas alíneas do subitem 7.5.2 deverão ser negativas ou positivas
com efeito de negativas, abranger todos os tributos e estar dentro de seu prazo de validade.
Para fins de comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, conforme alínea "b" do
subitem 7.5.2, será aceita a Certidão Conjunta, disponível no sítio www.receita.fazenda.gov.br,
a Qual é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e se refere à situação cio sujeito passivo
no âmbito da RFB e da PGFN, além de abranger as contribuioes sociais previstas nas alíneas a'
a 'd'do parágrafo único do art. li da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Ns licitantes deverão anresentar toda a documentacao exigida neste Edital para efeito
de comnruvao 4v reggaridade fiseak mesmo une esta anresente alawna restricao. sob
nata de inabilitacão.
I

Havendo alguma rcstriçüo com relação à regularidade fiscal, será assegurado a licitante o
prazo de 05 dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarada a
vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a criterio desta Entidade, pala a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
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x

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n°. 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
çvntrataj.ão ou revogar a licitação.
A

Não será admitida a apresentação de documentos originais para autenticação pela Comissão
Permanente de Licitações na sessão pública de abertura da licitação.
Ambas as declarações requeridas no subitem 7.5.5 deverão estar assinadas por
representante legal da licitante ou por procurador credenciado, munido de procuração hábil, nos
termos da Lei.
Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento.

o

conteúdo e a

O ENVELOPE no 02 deverá obrigatoriamente conter;
ronosta Financeir, a qual deverá estar assinada pelo licitante ou seu
representante legal e incluirá, conforme Anexo VII:
a) razão social, endereço, telefone e n0 do CNPJ da licitante;
b) descrição clara do objeto ofertado, em conformidade com Anexo 1
Referência, com as especificações exigidas;

Termo de

e) Orçamento do valor total do objeto, discriminando o valor unitário dos itens,
expressos em moeda corrente nacional, nos formatos numeral e por extenso.
d) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designadapara
a entrega dos envelopes deste Convite.
Observações relativas à Pronosta Financeira
A proposta devera ser redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita
e nem conter rasuras ou entrelinhas.
Os pregos propostos serão considerados suficientes e completos, abrangendo todos os
encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais eneargo
incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e paraf'i senis. etc.)o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, consumíveis e

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b78c5d3-1d05-486e-af3e-6cbb68180e58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FrLIX DO CORIBE

ESTADO DA BAHIA

o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, consumíveis e
equipamentos, a administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento.
descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer
outra despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução
do objeto desta licitação.
A apresentação da proposta implica a plena aceitação, por parte da licitante, das normas.

exigências e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Na ausencia de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á
tacitamente indicado o prazo de 60 dias.
Qbsen'acôes gerais_sobre a documentacão das licitantes:
Não serão aceitos quaisquer documentos ou propostas em papel termo sensível (fax), telex,
telegrama ou semelhantes.
Após a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações.

L

VIII- DA ABERTURA DOS ENVELOPES

No dia, hora e local designados no item 1.1 desta Carta-Convite, em ato público, na presença
dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Fëlix do
Coribe receberá, de uma só vez, os Envelopes ° oi e no 02, bem como a documentação
complementar, e procederá à abertura da licitação.
A documentação complementar deverá ser entregue separadamente dos envelopes acima
mencionados e consiste nos seguintes documentos:

Carta de Credenciamento;
Declaração de Enquadramento como ME. EPP ou MEl;
Certicmo emitida pela Junta Comercial com a nformaçâo de enquadramento.
A ausência da Declaração de Enuuadramento referida no subitem 8.2.2 imnlicará a
ivabilhacao da licitante.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito,
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação
ou proposta financeira apresentadas.
A seguir, 5çr4o identificados os licitantes e, previamente ao exame da documentaçao de
habilitação, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação.
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especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta, pelo menos, à seguinte fonte:
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
O cadastro referido acima não tem caráter exaustivo, sendo facultada a Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe realizar buscas em
quaisquer órgãos oficiais que entender pertinentes ao bom andamento da diligência.
Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará a licitante inabilitada por falta de
condição de participação. Após transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, de sua
desistência ou da decisão desfavorável do recurso, os envelopes serão devolvidos a licitante
inabilitada.
Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, proceder-se-á à
abertura dos Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitação, para verificação do cumprimento
das demais exigencias previstas neste instrumento convocatório.
O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes.
Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a sessão para analisar os documentos
apresentados. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes
110 02 - Proposta Financeira, rubricados externamente por todas as licitantes presentes e pelos
membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de
habilitação.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n0 02 Proposta Financeira das licitantes habilitadas serão abertos, na mesma sessão, desde que todas
as licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
Não ocorrendo a desistência expressa de todas as licitantes quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta Financeira serão rubricados pelos presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe dvsçlassificar a licitante
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após ojulgamento.
As propostas

financeiras das licitantes habilitadas serão julgadas conforme item próprio deste
Instrumento Convocatório.
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Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes que estiverem presentes.

As intimações dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes serão feitas mediante
publicação na imprensa oficial, salvo se presvntes os prepostos dos licitantes no ato público em
que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos
interessados e lavrada em ata.
IX - Dos CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-RA
verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nau estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos nesta Carta-Convite.
As propostas habilitadas, ou seja, aquelas que atendam a todas as especificaçôes e exigências
desta Carta-Convite, serão julgadas pelo critério do MENOR PRECO POR LOTE e
classificadas de acordo com a ordem crescente dos preços propostos, respeitado o critério de
aceitabilidade dos preços.
Na data de abertura dos envelopes contendo as propostas, os respectivos documentos serão
rubricados pelos membros da Comissão de Permanente de Licitações e pelos representantes
legais das licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião
para análise e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento ttenico específico, por meio de parecer
que integrará o processo.
Será desclassificada a proposta que:
- não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta CartaConvite, especialmente as especificações técnicas exigidas no Anexo 1 - Termo de Referência:
- contenha vícios ou ilegalidades, seja omissa ou apresente irregularidades ou
defeitos capneg de dificultar o julgamento;
- contenha preços manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais a que
apresentar valores vis face aos praticados no mercado, exceto sç demonstrada pela licitante a
viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos são cí)crçnt05 com os de
mercado;
- contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital ou apresente preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
- não contemplem a totalidade de itens constantes no lote ofertado.
Se a proposta financeira não for aceitável, a Comissão examinará a proposta subsequente, e.
assim sucessivamente, estabelecendo a ordem de classificação.
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Em CUbO de diverBência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, entre
os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos.
Nao serão admitidas, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das
propostas ou de quaisquer documentos, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas neste
Edital.
Ocorrendo einnatc entre as propostas apresentadas pelas licitantes, será assegurada
preferência, sucessivamente:
- prestados por empresas brasileiras;
- prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais:
- prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com dçflçiençia ou para reabilitado da previdência Social e que atendam As
regras de acessibilidade previstas na legislação.
Após exauridos os critérios de desempate previstos em lei, persistindo o empate entre as
licitantes, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas
as empresas participantes do certame serão convocadas.
Os julgamentos e demais decisões e/ou comunicações proferidas pela Comissão
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA serão publicados
no Diário Oficial do Município, no endereo eletrônico: www.saofelixdocoribe.ha.çjov.hr.
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisân, caso
em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
Na hipótese de a licitante vencedora possuir alguma restrição quanto à re8ularidade fiscal.
a Comissão aplicará o disposto nos itens 7.10, 7.11 e 7.12 deste Edital e, ato continuo,
comunicará aos licitantes quanto a abertura do prazo recursai.
Transcorrido o prazo reçursal sem interposição de recurso ou decididos os recursos
interpostos, a Comissão encaminhara o procedimento licitatório para homologação cio resultado
do certame pela autoridade competente e adjudicação do objeto licitado ao vencedor.
Se todos os licitantes forem inabilitRdos ou todas a prupustas forem desclassificadas.
a Administração poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis, de acordo com o 3° do art. 48 da
Lei n.° 8.666193, para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas
que as inabilitaram ou desclassificaram.
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X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Observado o disposto no §60 do art. 109 da Lei n.° 8666/93, a licitante poderá apresentar
recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações da frefeitura Municipal de
São Félix do Coribe-RÁ, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou
lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das propostas,
anulação ou revogação deste Convite.
Somente serão recebidos os recursos apresentados por meio físico, direcionados ao
Presidente da Comissao Permanente de kieitaçes da Prefeitura Municipal de São Félix do
Coribe-BA e protocolados na Sede Administrativa desta, localizada na Avenida Luís Eduardo
Magalhães, SN, Centro, São Félix do Coribe-BA. Não serão aceitos recursos remetidos via
fax, e-mail ou meios semelhantes.
Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
Interposto o recurso, os demais licitantes serão comunicados e poderão impugná-lo no
prazo de 2 (dois) dias úteis.
Findo o prazo mencionado no item anterior, impugnado ou não o recurso, a Comissão
Permanente de Licitações poderá, no prazo de 2 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua decisão
ou faz-Io subir, devidamente informado, à autoridade competente.
Para efeito do disposto no § 5°do art. 109, da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos deste Convite
franqueados aos interessados.

o

Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
reconsideraçao total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitações deverão
ser apresentados exclusivamente por escrito e anexados ao recurso.
XI- DA CONTRATAÇÃO
Após a homologação do certame, a Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA
convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato, dentro do prazo de 05 dias úteis,
prorrogável uma vez, por igual período, quando solicitado pela Licitante durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair
o diréitô â &rntralaçâo, Çern prejuizo das sançücs prcvitw numa Ç%-Ççnvite.
É facultado a esta Entidade, quando a convocada não comparecer no prazo e condições
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classiticaçao, para faze-lo cm
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação.

1
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Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas sem convocação para a contratação,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
A recusa injustificada em assinar o Contrato caracteriza inexecução total do objeto e poderá
acarretar a licitante vencedora a aplicaçao das penalidades previstas nesta Curta-Convite.
As clausulas relativas aos Prazos e Yigenciu Contratual, Condiçües Gerais, Obrigações da
CONTRATADA e do CONTRATANTE, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais
cláusulas e condições relativas A execução do objeto estão previstas na Minuta do Contrato
(Anexo II) e deverão ser atendidas na íntegra pela licitante vencedora.
MI — DOS ESCLARECIMENTOS

Solicitações de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviadas
a Comissão Permanente de Licitações ate iii (um) dia útil antes da data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, ao e-mail pre!turasfc.dovradogmai1.com.
Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
XIII - DAS IMPUGNAÇÕES
Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer
pessoa poderá impugnar esta Carta-Convite por irregularidade na aplicação da Lei 8.66611993,
nos termos do art. 41, 1°, da referida legislação,

•

• Somente serão recebidas as impugnações apresentadas por meio fisico, direcionadas ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Coribe-BA e
protocoladas no local indicado no item 1.1. Não serão aceitas impugnações remetidas via
fax, e-mail ou meios semelhantes e, ainda, se fora do sobredito prazo.

Caberá à Comissão Permanente de Licitações decidir sobre a impugnação em 03 (três)
dias úteis, facultada a ela a definição e publicação de nova data pura a realização do certame.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Administração
a licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para a abertura da
sessão pública.
impugnação apresentada tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório ate o trânsito em julsado da decisão a ela pertinente, bem como não
suspenderá os prazos previstos no certame, exceto se por conveniência e oportunidade da
Adminitração, situação em que esta resolverá e comunicará a todas as licitantes.
A

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b78c5d3-1d05-486e-af3e-6cbb68180e58

PREFEITURA MUNICIPAL DL SÃO feLIX DO GORIDL

5TADO DA BAHIA

Às respostas às impu3naOe5 prestadas pula Administração serão autuadas no processo
licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

L

XIV- DO FORO

14.1. Dúvidas e quaisquer controvérsias oriundas desta Carta-Convite, quando não resolvidas
administrativamente, serão direçionadas ao Foro da Comarca de Santa Maria da Vitória-BA.
XV - OUTRAS DISPOSIÇÕES

1

A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica na total
concordância com as condições desta Carta-Convite e de seus Anexos, exceto quanto a(s)
cláusula(s) tempatiwnvntv impugnada(s) com Uccigo administrativa ainda não transitada em
julgado.

É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento
licitatório, bem como solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes, que deverão ser
satisfeitos no prazo de 24 horas,

Fica ressalvado 4 Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São
F1ix do Coribe-DA, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, o direito de:
- julgar livremente a presente licitação, observadas as normas legais e editalícias
pertinentes;
- propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do
certame;
Integram o presente Edital os seguintes anexos;
Anexo 1— Termo tk ltcfertnciaç
Anexo II - Minuta do Contrato;
Anexo II! - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME, E?? e MEL
Anexo IV— Modelo de Carta de Credenciainento;
Anexo V— Modelo de Declaração de Superveniência;

Anexo VI - Modelo de Declaraçao de Cumprimento do Art. 27, Inc. V da Lêi N°8.666193:
Anexo Vi!- Modelo de Proposta Financeira.
Sâo Pélix do Coribe-RA. 04 de janeiro de 2017
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beiro Ferreira
efeito Municipal
Luiz Caos Ferreira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Luciene d jt)T Moreno
Membro da Comissão de licitação

Reginald;
. 1 çaIves
Membro da Comissão de Licitação
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ANEXO II

CONTRATO N° XXXI2017
YROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013-2017 CONVITE N' 901-2017
Contrato de confecção e fornecimento de uniformes
PREFEITURA
que entre si celebram a
MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE-BA e a
empresa XXXXXXXXXX.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS FARTES
A PREFEITURA MUNICH'AL DE i5Ao FÉLLX DO COKIBE•BA,
inscrita no CNN sob o n° xxxxxAxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na Avenida Luis

Eduardo Magalhães, SN, centro, São Félix do Coribe-BA , CEP: xxxxxxxxx,
doravante denominada CONTRATANTE,neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portador da
Carteira de Identidade n° xxxxxxxxxxxxxxxx SSP/XX, inscrito no CPF n°
xxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado em São Félix do Coribe-BA, de uni
lado, e, do outro, a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNFJ sob o ii°
XXXXXXXXXX, estabelecida na xxxxxxxxx, no xxxx, Bairro
XXXXXXXXX, na Cidade de XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA,representada por seu Sócio(a) Administrador(a) Sr(a),
XXXXXXXXXXXXXXXX. brasileiro(a), empresário(a), portador(a) da Carteira de
Identidade n° xxxxxxxxxx sswxx, inscrito(a) no CPF no xxxxxx, residente
e domiciliado(a) em XXXXXX, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as
Cláusulas e condições a seguir pactuadas;

o

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contrataçao de empresa especializada
para execução dos serviços de limpeza e conservação de ruas praças e prédios públicos do
município de São Felix do Coribe-BA.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se e fazem parte deste instrumento todas as regras e condições
estabelecidas na Proposta Financeira da CONTRATADA, no Processo Administrativo n° XX2017 e Edita do Convite N° 001-20 17, seus Anexos e Adendos.
Parágrafo Único, A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento.
no todo ou em parte, das regras estabelecidas no referido Instrumento Convoçatório, sob pena dc
sofrer as sanções legais.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO
A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA os seguintes
Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, Centro, São Félix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000
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valores:

Parágrafo Único. Nos preços fixados estão incluídos todos os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, seguros, encargos sociais/trabalhistas,
previdenciários, tributários, securitários e outros custos necessários ao cumprimento integral
do objeto deste Contrato.

S. CLÁUSULA QUINTA - P9 PAGAMENTO
O pagamento pelos serviços executados será efetuado, via transferência
bancária, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal e a comprovação de recebimento integral
do objeto pela CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro. Nos valores apresentados na nota fiscal jí estarão
inclusas taxas, fretes, impostos, seguros e outros encargos legais.

Parágrafo Segundo. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a
Nota Yi6caI scr& devolvida para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer
õnus para a CONTRATANTE.
Parágrafo

Terceiro. A comprovação de recebimento se dará por meio da

emissão do Termo de Recebimento, a ser elaborado pelo fiscal deste Contrato somente após a
análise e aprovação de todos os serviços recebidos.
Pará3ra/o 2uarto. No ato de pa3amvnto9 a CONTRATANTE verificará a
validade de todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista requeridas no Edital e, caso
alguma esteja fora do prazo de validade, solicitará a CONTRATADA que regularize sua situação.
Parágrafo Quinto. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA

enquanto não efetuada a regularização referida no parágrafo anterior.

Parágrafo Sexto. Na hipótese de a empresa dar causa à retenção de
pagamento, nos termos do parágrafo quarto, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA
para que sejam sanadas as pendências no prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período.
Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da CONTRATADA ou apresentaão de
defesa aceita pela CONTRATANTE, caracterizar-se-á descumprimento de cláusula contratual,
estando a CONTRATADA sujeita às sanções administrativas previstas neste Contrato, bem como
no Edita! e Anexos aos quais as partes se vinculam, implicando, ainda, na retenção dos rasamentos
enquanto não sanada a irregularidade, além de estar o Contrato passível de rescisão unilateral pela
Administração, nos termos do art, 79, da Lei 8,666/93,

Parágrafo Sétimo. Na hipótese de a empresa dar causa à retenção de

pagamento, nos termos do parágrafo terceiro, por 2 (dois) meses consecutivos e/ou 4 (quatro)
alternados, no período do contrato, sem motivo comprovadamente demonstrado e aceito pela
Administração, o contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos termos do art.
79, da Lei 8.666/93.

6. CLÀUgULÀ 9EY.TA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
Avenida Luis Eduardo Magalhães, SN, Centro, São Félix do Coribe-BA, CE?: 47.665-000
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a) executar os serviços objeto deste Contrato com exatidão e zelo,
atendendo às normas do Edital e seus Anexos, bem como aos termos da legislação vigente.
responsabilizando integralmente pelos produtos adquiridos;
b) assumir as despesas que se fizerem necessárias para o atendimento das
obri8ações decorrentes do Contrato;
e) responsabilizar-se, inclusive perante terceiros, por ações ou omissões de
seus empregados, prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou
bens, não mpflcando co-responsabilidade da Contratante;
» não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas, sem prévio assentimento por escrito da CONTRATANTE:
e) lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços prestados,
indicando data de emissão, mês de referência, valor respectivo e outros dados necessários h
perfeita compreensão do documento de cobrança.
Parágrafo Único. A inadimplCncia da empresa CONTRATADA. com
relação avs vnrgos trabu1h15ta, prcidcnciarios, fiscais e comerciais resultantes da execução do
çoiflruW nav transfere a esta ?reÍeitura Municipal de São felix do Coribe-BA a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
a) acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o objeto do Edital, por
intermédio do fiscal de contrato designado;
b) rejeitar os serviços que não satisfaçam aos padrões exigidos nas
especificações editalícias;
c) proporcionar os meios para a boa execução do objeto deste Contrato;
d) emitir os Termos de Recebimento;
e) atestar as notas fiscais relativas aos serviços objeto do Edital;

fl efetuar os pagamentos à Contratada:
C) aplicar ã Contratada as penalidades regulamentares e contratuais

S. CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS
A execução dos serviços dar-se-á após a emissão da ordem de serviços
com prazo final estipulado em até 30 (trinta) após esta.

9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
Em caso de inexecuçao total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência,
Avenida Luis Eduardo Magalhães, SN, Centro, São relix do ConDe-DA, CLI'; 47,665-000
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sem motivo de força maior, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, no que couber, Garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na Jcblaao
aplicável, para as seguintes hipóteses:
AdvertCncia escrita:
a) considerando o número de advertências e a gravidade do
descumpriniento, poderá ser encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido formal de
rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital, no Contrato)Ordem
de Serviço ou de Compra e na Lei n°8.666/93.
Multa:
a) por atraso na entrega do objeto e/ou na substituição do(s) objeto(s) que
for(em) rejeitado(s) pela fiscalização, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,3% (três décimos
por cento) por dia útil de atraso, a ser calculada desde o primeiro dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação, limitado a 10 (dez) dias úteis;
Ii) multa de 15% (quinze por cento): a) por inexecução parcial do contrato;
por irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; e) por atraso na
entrega e/ou substituição do(s) equipamento(s) que for(em) rejeitado(s) pela fiscalização, por
prazo superior a 10 (dez) dias úteis e limitado a 20 (vinte) dias úteis;
b)

c) multa de 20% (vinte por cento): a) por inexecução total do contrato; b)
por atraso na entrega e/ou substituição do(s) objeto(is) que for(em) rejeitado(s) pela fiscalização;
c) por prazo superior a 20 (vinte) dias úteis;
d) transcorridos 21 (vinte e um) dias úteis do prazo de entrega do objeto
e/ou substituição do(s) equpamento(s) que for(em) rejekado(s) pela Çhcalizaçâo, poderá ser
aplicada a multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total.
Suspensão:
a) suspensao de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, pela inexecução parcial;
b) suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos por inexecução total do contrato,
Declaração de inidoneiclade:

a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovda a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade por inexecução total do contrato.
Parágrafo Primeiro. As sanções previstas nos itens 9.1, 9.3 e 9.4 desta
cláusula poderão ser aplicadasjuntamente com o item 9.2, facultada a defesa prévia do interessado.
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Segundo. Conforme o caso, as multas deverão ser recolhidas
dentro do prazo de 05 dias úteis a contar da correspondente notificação ou descontadas do
Avenida Luis Eduardo Magalhães, SN, Centro, São FéIix do Coribe-BA, CEP 47.665-000
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pagamento, ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
Parágrafo Terceiro. As multas estabelecidas nesta Cláusula são
independentes e terão aplicação cumulativa e consecutiva, de acordo com as normas que regeram
a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da
CONTRATADA.
Parágrafo Quarto. Quando não pagos em dinheiro pela CONTRATADA,
os valores das multas aplicadas serão deduzidos, pelo CONTRATANTE, dos pagamentos devidos
e, quando for o caso, cobrados judicialmente.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
O Contrato poderá ser rescindido de forma unilateral, por acordo entre as
partes ou, ainda, por decisão judicial, em conformidade com as hipóteses descritas no art. 79 da
Lei nó 9.6 de 1991, bem como observados os procedimentos estabelecidos pela mesma Lei.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
O presente contrato não sofrerá alterações no período de 12 (doze) meses.
exceto aquelas efetuadas na forma estabelecida pelos incisos l e 11, do art. 65. da lei 8t66 de
1993.
12, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento e gestão do presente Contrato será feito pela
Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA, por intermédio do colaborador Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, servidor designado pela Prefeitura Municipal de São Félix do CoribeBA.
A fiscalização será realizada pelo colaborador Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
servidor designado pela Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA.
li CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - nAg DISPOSIÇÕES
Durante a vigência deste Contrato, qualquer comunicação entre as partes
deverá ser feita por escrito.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Pica eleito o Poro da comarca de Santa Maria da Vitória-BA, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, para dirimir dúvidas porventura
decorrentes do presente Contrato.
E por estarem de acordo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, Centro, São Félix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b78c5d3-1d05-486e-af3e-6cbb68180e58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA,de

5

de 2017. LI

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-BA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

2-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

ESTADO DA QÂI1IÂ

ANEXO II!
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 30 E
NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 40 DO MESMO ARTIGO DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 E SUAS ALTERAÇÕES
Convite 001-2017
Processo Administrativo n"013-2017

Declaro, sob as penas da Lei, que a licitante
, se enquadra na definição do art. 31 da Lei Complementar
CNPJ no
no 123/06, pelo que pretende exercer o direito de exclusividade conferido por esta Lei e que, para
tanto, atende suas condições e requisitos, nao estando incursa em nenhum dos impedimentos
constantes de seu § 4°.

ão Pélix do Coribe-BA

40

de

de 2017.

Assinatura do representante legal da licitante ou cio procurador
Carimbo

Nome e CPF do representante legal da licitante ou do procurador

OBSERVACÃO: esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

ESTADO DA BAHIA

ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIÁMENTO
Convite 001-2017
Processo Administrativo n° XXX-201 7

Prezado(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Félix
do Coribe-BA,
Eu,
de responsável legal da empresa
localizada na
Cidade/Estado
credencio o(a) Senhor(a)
Profissão
CPF no
no

, na qualidade
CNPJ N°
, Bairro

, CPF n°

, CEP

Estado Civil
RU
, Nacionalidade
, residente e domiciliado a
Bairro
, Cidade/Estado
CEP
, para atuar no procedimento licitatõrio em
epígrafe como representante desta licitante, conferindo a ele(ela) poderes para assinar/rubricar
quaisquer documentos relacionados à licitação, especialmente as atas e documentos, participar das
reuniões, impugnar documentos, bem como manifestar-se sobre a desistência ou renúncia na
interposição de recursos administrativos, podendo praticar todos os atos que julgar necessário ao
interesse desta licitante.
São Félix do Coribe-BA,

, de

de 2017.

Assinatura do representante lesal da licitante
Carimbo

Nome e CPF do representante !e5a1 da licitante

OBSERVACÃO: esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.
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a
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA
Convite 001-2017
Processo Administrativo n° 013-2017

, CNPJ N°
A empresa
Bairro
sediada a
Cidade/Estado
, declara, 3ç)b as penas da Lei, que,
, CL?
até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
IicitatÓrio e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Félix do Coribe-BA,

.

de

de 2017.

Empresa Licitante
CARIMBO COM CNfl

ASSINATURA IDLNTIYICADN CARIMBO

Telefone/fax/e-mail

OBSERVAÇÃO; Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope n° 01, relativo ã
habilitaçao.
Avenida Luís Eduardo Magathes, RN, Centro, Cao róI;x do Coribe-RA, CrP: 47.BG5-000
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V DA LEI 1W'
8.666193.

Convite n° 001-2017
Processo Àdminisfratvo no 013-2017

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da licitante
CNPJ N°
sediada a
Bairro
Cidade/Estado
CEP
vem, pela presente, declarar, sob as penas da Lei,
que a mesma não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de
dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na
çondi?ao de aprendiz, a partir de quatorze anos, demonstrando cumprimento do Art. 27, Inc. V da
Lei n°8.666/93.

São Félix do Coribe-BA,

,de

de 2017.

Assinatura do representante legal da licitante
Carimbo

Nome e CPF cio representante legal dá lidtante

OBSERVAÇÃO; Esta declaração deverá ser entregue dentro d0 envelope n° 01, relativo à
habilitação.
Ayenidu Luis gduardo Magalhães, SN, Centro, São Félix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000

ESTADO DA BAHIA

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Convite n°001-2017
Processo Administrativo n° 013-2017
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto do Termo de Referência (Anexo 1)
(valor por extenso), para o(s)
deste Convite, a qual totaliza a quantia de fl
Já incluídas todas as despesas necessárias a adequada realizaçâo dos serviços,
lote(s)
incluindo-se as de mão-de-obra, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução destes serviços.
O prazo de validade de nossa proposta é de 6ô (sessenta) dias corrLdos, contados a partir
da data do ato de abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocação.
Abaixo detalhamento da proposta:

QTDF
ITEM

UND.

DESCRIÇÃO

Poda de árvores com limpeza
de galhos secos e retirada de
parasitas, incluído remoção de
1 entulho
Capina, roçada e raspagem
manual de passeios,
guias,sarjetas, vias e
2 logradouros públicos
Limpeza manual de sarjetas e
3 boca5 de lobo.
Varrição manual de via públicas
pavimentadas e no
pavimentadas da sede de
4 povoados
São Félix do Coribe-BA,

de

.

UN.

150

M2

2730

H

90

Km

478

V.
UNIT.

V.
TOTAL

de 2017.

Avenida Luís Eduardo Magalhães, SN, Centro, São FÓlix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000
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ESTADO DA BAHIA

Empresa Licitante
CARIMBO COM CNPJ

ASSINATURA IDENTIFICADA/ CARIMBO
Telefone/fax/e-mail

OBSERVAÇÃO: Esta proposta deverá ser entresue dentro do envelope nó 02.

Avenida Luis Eduardo Magalhães, SN, Centro, São Felix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE

510 rÉLIXooCoRIBE

O MUNICÍPIO DE SÃO FËLIX DO CORIBE, com sede à Av. Luís Eduardo Magalhães, s/n - Centro
- São FéIix do Coribe - BA, inscrita no CNPJ sob o n° 16.430.951/0001-30, através da Secretaria
de Administração e Finanças, torna público licitação, a quem interessar possa, que o recebimento e
abertura das propostas será, às 09:00 horas do dia 13 de janeiro de 2017, na sala de licitação, na
execução indireta, nos regimes de empreitada por preço global, do tipo de licitação menor preço
global, modalidade de licitação Convite, na forma das Leis Federal n° 8.666/93, e as alterações, LC
n0123/2006, LG14712014, Lioitaç3o Públiça. Edital çompleto e seus anexos à disposição dos
interessados no período de 04.01 à 12.01.2017, das 8:00 às 14:00hs, no Prédio sede desta
Prefeitura, Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro, ou maiores informações no telefone (773491-2921-22-23).

Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos do
município de São Félix do Coribe-BA.

São FéIix do Coribe - 94, 04 de janeiro de 2017.

Luiz CarIÕS Ferreira
Presidente da Comissão de Licitação

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA— CEP: 47.665-000
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: admsafeIixdocoribe.ba.gov.br
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - CNPJ: 16.430.951/0001-30
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DECLARAÇÃO

•

Declaro para todos os fins que se fizerem necessários que o ato convocatória da Licitação na
modalidade de Convite n°. CC00112017, cujo objeto contratação de empresa especializada, para
prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos do município de
São Félix do Coribe-BA, permanecerá afixado nos Quadros de Avisos desta Prefeitura, em lugar de
fácil acesso ao público, no período de 04101 a 13/01/2017 objetivando estender ao conhecimento
dos demais interessados que poderá manifestar seu interesse para participação na liçita9ão.

Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.

São Félix do Coríbe - BA, 04 de janeiro de 2017.

ecretário de 4dmi jT aço

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALIIAES, SfN - CENTRO - SÃO FELIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000
TEL.:(77) 491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 - EMAIL: admsaofeIixdocoribe.ba.gov.br
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - Cr4PJ: 16.430.951/0001-30
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE aAo UtLIX 00 CORI6L

IA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-SA vem
através deste, convidar a empresa SOUZA E BOMFIM LTDA-ME,
CNPJ: 10.715.767/0001-50, situada na Rua Açudina, 119,
Bairro Malvão, Santa Maria da Vitória-BA, para participar
do certame da licitação na modalidade Convite n.° 001/2017,
com data de abertura para o dia 13/01/2017, às 09:00 (nove
horas) tendo como objeto, contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de limpeza e
conservação de ruas, praças e prédios públicos do município
de São Félix do coribe-BA, conforme Edital.

São Félix do coribe-BA, 04 de janeiro de 2017.
e-

FREFE ''' UNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE-BA
CNPJ: 16.430.951/0001-30

RECEBIMENTO
5zq'4D*J/7T4t4' V 4t de

Responsável

Av. Lu(s Eduardo Magalhães, SN, centro, São Félix do Coribe-BA, CEP: 47.665-000

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b78c5d3-1d05-486e-af3e-6cbb68180e58

CONVITE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 001/2017

s ÊTÂÔCOÂPÂHIÀ

ç1

11k

CONVITE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE-BA verti
através deste, convidar a empresa ITAGIJARI PRESTAÇÃO DE
5ELWIÇO5 LTOA - ME CNPJ 10.547.036/0001-43 inscrita no
CNPJ no 10.547.036/0001-43, estabelecida à Rua dos
Viajantes, SN, Centro, Cocos - BA, para participar do
certame da licitação na modalidade Convite n.° 001/2017,
com data de abertura para o dia 13/01/2017, às 09:00 (nove
horaa) tendo como
objeto,
contratação de empresa
especializada para execuçao dos serviços de limpeza e
conservação de ruas, praças e prédios públicos do município
de São Félix do Coribe-BA, conforme Edital.

São Féliz do Coribe-BA, 04 de janeiro de 2017.

MUNICIPAL DE sAo FÉLIX DO CORIBE-BA
CNPJ: 16.430.951/0001-30

RECEBIMENTO

.Õ

de fflJttíLfD

Res

A

aecJü(1

7k-

17K

Responsável
ponsável

Av, Lufo Lduarda M0901fl605, 6N, contra, 66Q FdlIx do ConDe-DA, CP: 47,065-000
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CONVITE PARA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA vem
atrav4s deste, convidar a empresa L. L. L. LINCA1t IjQCWQBA
LUSkfl'ICMTTPS E LIMPEZA LTDA-ME, localizada na Rua cel.
Flores, 52, sala 101, centro, Santana-BA, inscrita no CNPJ
sob. n° 10.526.706/0001-45, para participar do certame da
licitação na modalidade Convite n.° 001/2017, com data de
abertura para o dia 13/01/2017, às 09:00 (nove bora) tendo
como objeto, contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de limpeza e conservação de ruas,
praças e prédios públicos do município de São Félix do
Coribe-BA, conforme Edital.

sao Felix do Coribe-5A, 04 de janeiro de 2017.

RE

DE sÃo FÉLIX DO c0RIBE-BA
1 L'J; 16.40.951/0001-30

RECEBIMENTO
n—

-c

de

de

a
Responsável
Av. Luis !duardo MàØ&hhi. SN, Centro, São FéIIx do CoflDo-A

r; 47.Q*5-Q00
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

ODAIRIO MATOS DE SOUZÂ.ba;iIiro &asado sob regime de comunhão
parcial de bens, empresário, R'3 N. 5.564.116-55P-BÂ, CPF/MP W.
571.729.725-97, residente e dtniiIiado na Rua dos Viajantes, 36, Casa,
Centro, Côcos, Estado da Bahia, CEP: 47680-000, JOÃO CARNEIRO DE
SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, empresário,

o

RG. N°. 1654909939-SSP-BA, CPF/MF W. 042.613.455-53, residente e
domiciliado ra Rua dos Viajantes, 36, Casa, Centro, Côcos, Estado da
Bahia, CEP 47620-000, Únicos Sócios da Sociedade Empresária Limitada
125 - ITAGUARI PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua
dos Viajantes, S/N, Sala, Centro, Cocos-Â, CEP: 47680-000, Registrada na
Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRr 2920249471 em sessão
de 10/12/2008 e no CNPJ (ME) W. 10.547.036/0001-43,resolvem alterar o
Contrato Social de Acordo com as Cláusulas Abaixo.

PRIMEIRA - O Objeto da Sociedade Passa a Ser: Iocaço de Automóveis
sem condutor (CNAE-7711000),Locação de Automóveis com Motorista
(CNÁE-492002),Âtivjdades de Vigilância e Segurança Privada(CNÂE8011101),Limpeza em Prádos e em Domicíli05(0AE-5121400),obras de
Terraplenagem (CNAE-4313400), Transporte Rodoviário de Carga (CNAE
4930201), Serviço de Operação e Fornecimento de Equipamento Para
Transporte e Elevaçãode Cargas e Pessoas Para Uso em Obras (CNAE4399104) e Construção de Edifícios (CNAE-4120400) e Coletas de Resíduos
ii3o Perigosos (CNAE-3211.400.

srUNBÂ Pico Eleito o foro de C0c05- C1a0 0 da Bahia para o exercÇcio e
o cumprimento dos direiteiç e obrigações resultantes desta aIterziçio
contratual.

'2
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,aTrRAcÃo CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
IPS-TAGUARI PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA-ME

E por Estarem assim justàs7dontatadps assinam a presente Alteraç5o
Contratual em 03(três) vias de igua'teor e forma,

Cocos-Ra, 16 de novembro de 2012.

•

çQ14Á4 ftnZi-i ck 'r
ODAIRIO MATOS DE SOUZA
OAO CARNEIRO DE SOU
Reconheça a4.) frate$.6.... z;um.,aØ
ÍA s s ed.441óçni tCOsaznP49gJ

t . .QSLI
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ALITRÂCÃO CONTRATUAL DA 50ÇIOADE EMPRESÁRIA LTDÂ
IPS - ITÂGtJÂRI PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA-ME

W

ODAIRIO MATOS DE SOUZA brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, empresário, RG. N°, 5.564.116-53P-5A, CFFÍMF N°, 571.729.765-87, residente e
domiciliado na Rua dos Viajantes, 36, Casa, Centro, CÔco, EzIado da Bahia, CEP;
47680-000, AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO brasileiro, solteiro, nascido em
24/11/1985, empresário, RO N° MG-14.910.964-SSP-MG, CPF N°. 026,769.455-56,
residente e domiciliado na Praça Castro Alves n° 166 Casa, Centro, ÇOÇQS-BA,
CEP:47680-000 e RENILSON CAETANO FERREIRA , brasileiro, casado no regime de
Comunhão parcial de Bens, empresário, RG. N°, 11935304-07- SSP-BA, CF'F N°.
027.497.125-99, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus s/n, Casa, Centro, Câcos-BA,
CEP: 47680-000, Únicos Sócios da Sociedade Empresaria Limitada IPS - ITÂGUARI
PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua dos Viajantes, S/N, Sala,
Centro, Cocos-BA, CEP: 47680-000, Registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia
sob o NIPË 29203849471 em sessão de 1011212005 e no CNFJ (MF) N°,10.47.036/000143, resolvem Alterar e Consolidar o Contrato Social de acordo com as cláusulas abaixo:
PRIMEIRA - Retira-se da sociedade o s6cio, RrPJILSON CAETANO FERREIRA cedendo
e transferindo 200.000 (DUZENTAS MIL) quotas de capital no valor de R$ 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS) aos sécios remanescentes na sociedade. Da seguinte forma:
R$ 100.000,00(Cem Mil Reais) para o Sócio ODAIRIO MATOS DE SOUZA e R$
130,000,00(Cem Mil Reais) para o Sócio AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO.
rCUNDÂ— o sócio. RENILSON CAETANO FERREIRA declara haver recebido neste ato
a quantia de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) do sócio ODAIRIO MATOS DE SOUZA e
declara haver recebido neste ato a quantia de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) do sócio
AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO e declara ter recebido todos os seus direitos e
haveres peranfe a sociedade, nada mais tendo a reclamar.
TERCEIRA— O Objeto da Sociedade Passa a Ser: Iocaçao de Automóveis sem condutor,
Locação de Automóveis com Motorista, Atividades de Vigilância e Segurança Privada,
Limpeza em Prédios e em Domicílios, Obras de Terraplenagem, Transporte Rodoviário de
Cargas, Serviço de Operação e Fornecimento de Equipamento Para Transporte e
Elevação de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras, Construção de Êdifldos. Coletas de
Resíduos não perigosos, Transporte Escolar, , Aluguel de Máquinas Pesadas, Carnnh5es,
Caçambas com e sem operador, equipamentos para construção, Atividades de Limpeza
de Ruas Lo9radouro3 e Praças, Fabricação de Estruturas Metálicas, Pavmontaç5o
asfalto, cimento) em Rodovias e Construção de Obras de Alvenaria.
QUARTA -O capital social é de R$ 600.000,00(SEISGENTOS MIL REAIS), dividido em
800.000 (seiscentas mil) quotas de R$ 1.00 (hum real) já integralizado em moeda corrente
do pais pelos sócios.
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ALTERAÇÃO E CONSÕUDAtÃÕ-EIÕ1'JTRÀTUAL DA SOCIEDADE EMPRE3ÁRIA
LIMITADA IPS - ITAGUAR1 PRESTAÇOES DE SERVIÇOS LTDA-ME

sócios

QUOTAS TOTAL R

ODAIRIO MATOS DE SOUZA
AUGUSTO LOPÊS bÊ OLIVEIRA NETO

300.000,00
300.000
300.000
300.000,00
QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC(2002)
SEXTA - A administração da sociedade caberá aos sócios: ODAIRIO MATOS DE SOUZA
e AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO, assinando em conjunto ou isoladamente com
os poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade ativâ G agiva, dicial
e extrajudicialmente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC!2002)
SETIMA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não e?frao)
impedido(os) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em '.irtude
de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime talirneniar, de
prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. 1.011,9 10, CO/2002)
OITAVA - A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o Contrato social com a
seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO
1 de
ODAIRIO MATOS DE SOUZA brasileiro, casado sob regime de comunhão pa
bens, empresário, RO. W. 5.564t16-881`-BA, CPF/MF W. 571.729.785-87, reskh r1te e
domiciliado na Rua dos Viajantes, 36, ças, Centro, COcos, Estado da Bahia, CEP:
47680-000 AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, solteiro, nasci, em
24/11/1985, empresário, RG N° MG-14.910.964-SSP-MG, CFF N°. 020769.4 -56,
residente e domiciliado na Praça Castro Alvos n° 166 Casa, Centro, Côo. ;-BA,
CEP:47630-000, Únicos Sócios da Sociedade Empresaria Limitada IPS - fTP. •'
PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua dos Viajantes, 51k 'ala,
hia
Centro, Cocos-BA, CEP: 47680-000, Registrada na Junta Comercial do Estado d
NJ°.
CNPJ
(M
sob o NIPE 29203849471 em sessao de 1011íZQQO e no
10,547.036/0001-43, Consolidam o Contrato Social de Acordo com as CIaU3L*!S Ah 2,

FRlMlRA - A swiedade sire sob o nome empresarial de IPS FRL5TAÇO6 DF. CERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua dos Vajantns .
Centro, Cocos-BA, CEP: 47680-000. (art. 987, II, CCIZOOZ)

da,
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ALTERACÃO E CONSOLIDÀGSk&CONPATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA IPS - lTA
fllPPF9iÂCOFS DE SERVICOS LTDA-ME

SEGUNDA - O capital social é de R$tck'LOOO,OO (SEISCENTOS MIL REAIS) div
600.000 (SEISCENTAS MIL) quota'Edi R$ 1,00 (Hum Real) integralizado err
corrente do País, pelos sócios;

aoioa
ODAIRIO MATOS DE SOUZA
AUQUSTO LOFE5 DE OLIVEIRA NETO

•

QVQTK5

TQTt.

300.000
300.000

300;
300.

em
2da

00
'0

TERCEIRA - O Objeto da Sociedade é: locação de Automóveis sem condutor, r ição
de Automóveis com Motorista, Atividades de Vigilância e Segurança Privada, UnI
em
Prédios e em Domicílios, Obras de Terraplenagem, Transporte Rodoviário de
gas,
de
Serviço de Operação e Fornecimento de Equipamento Para Transporte e EIev
ão
Cargas e Pessoas Para Uso em Obras, Construção de Edifícios, Coletas de Resic
'tas
perigosoa, Transporte Ecolar, Aluguel de Maquinas Feaadas, ÇaminhOes, Ca
uas
com e sem operador, equipamentos para construção, Atividades de Limpeza c
'to,
Logradouros e Praças, e Fabricação de Estrutura? Metálicas, Pavimentação
cimento) ) em Rodovias e Cvnstruçao de Obras de Alvenaria,
é
QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 0411212008 e seu prazo de d
indeterminado. (art. 997, II, C012002)
QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a t
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de c
e preço direito de preferência para a sua aquisiçao se postas à venda, fomlalftL
realizada a cessâo delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.06, ar'
CC12002)

'os
es
, se
57,

XTÀ - Á responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, m
respondem solidariamente pela integralizaç5o do capital social. (art. 1.052, CCJ2P

os

SÉTIMA - A administração da sociedade cabe aos sócios, ODAIRIO MATOS or
. e AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO, assinando em conjunto ou isoladamc
os poderes e atribuições de administrar e representar a sociedade ativa e passiva,
e extrajudiv1almente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no en
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dc
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da SI
sem autoriaçao øo outro sócio. (artIos 9971 vii 1.013. 1.015, 1064, CC/ 2002?

am
dai
m
.ier

OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os admink
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elabon
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econÓnico, cal)
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065,

-es
lo

NONA - Mos quatro meses seguintes ao término do óercício social, os sócios d'
sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 o
20 e art. 1.078, CC12002)

ro

2)
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ALTERAÇÃO E çQNvLlpAqAô-ççN-raTuAL DA SOCIEDADE EMPREE A
LIMITADA 1P6 - ITP3UMIiTFI€?AÇQE0 DE SERVIÇOS L.TDA-ME

ALTERAÇÃO E CONSOLIDA QtXiNTFAtUAL. DA SOCIEDADE EMPRESÁR!',
LIMITADA 1F3 ITflUAw!RET,0E8 DE SERVIÇOS LTDA-ME
'ira

DECIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada r ens T, a
título de "pra labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes.
DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade cintir ir
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo pc síve ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seu havres
sara apurado e liquidado com base na situa?ao patrimonial da sociedade, dah da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Pardgrato Qnioo - Q mesmo procedimento será adotado em outros casos
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

cm

q' r

5

DÉCIMA TERCEIRA - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da Ir i, de : ue
nao está (ao) impedido(OS) de exercer(em) a administração da sociedad , po lei
especial, ou em virtude de condeAaçao criminal, ou por se encontrar (em) sob os efritos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime fahmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou con' a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de Cefea da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.0" ', §
l, CC12002)
Fica eleito o foro de Cocos flabia, para o exercício e o cumprim nto
dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração e Consolidação Contratual.

DECIMA QUARTA-

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente AiteraÇ e
Consolidação Contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma.
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DECIMA - A sociedade poderá aue1quer tempo, abrir ou fichar filial u
dependência, mediante alteração contMtLti assinada por todos os sócios.

Cocos-BA25 de novembro do 2013.

Øa

)4i22 d

r'

ODAIRIO MATOS DE SOUZA
Sócio Administrador

4,

1

A GUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO
Sócio Admlnl3trador

24Llia

RENILSON CAETANO FERREIRA
Sócio Retirante

sçQçir.ç

.

r'wr116rs

1129 - ITÂGUARI PRESTAÇÕES DE SERViÇOS LTOÂ

ODAIRIO MATOS DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial
de bens, empresário, RG. N°. 5.564.116 - SSP-BA, .CPF N°. 571.729.785-87,
residente e domiciliado na Rua dos Viajantes, 36, Casa, Centro, Côcos, Estado da
Bahia, CEP: 47080-000, Empresário ODAIRIO MATOS DE SOUZA ME, com sede
na Rua dos Viajantes, SIN, Sala, Centro, Cocos-DA, GEP; 47080-000 inscrito na
Junta Comercial do Estado da Bahia sob o MIRE 29104091601 e no CNPJ (MF)
N°. 10.547.038)0001..43, fazendo uso do que permite o § 30 do Art. 968 da Lei N.
10.406/2002, com redacão alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar No.
12812006, ora transforma reli registro de EMFRESARIO em SOCIDÂÓÊ
EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu o sócio JOÃO CARNEIRO DE SOUZA
brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, RO. N°.
1654909939, SSP-BA, CPF N°. 046.613.455-53, residente e domiciliado na Rua
dos Viajantes, 36, Casa, Centro, Côcos, Estado da Bahia CEP 47680-000,
passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a
qual se regerá, doravante, pelo prÓente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam
mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas a seguir:

PRIMEIRA: A socdaia girará sob o nome empresarial de IPS - ITAGUA1SI
PRESTAÇOES DE SERVIÇOS LTDA e terá sede e domicilio na Rua dos
Viajantes, SIM, Sala Centre, Oôcos-BA, CEP 47660-000. (art. 997, li, C012002)
SEGUNDA - O capita social é de R$. 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
dividido em 200.000(11'JZENTA5 MIL) quotas de valor nominal de R$. 1,00 (HUM
REAL), cada uma, intagralizadas, neste ato um moeda corrente do Pais, pelos
sócios:
S6CIOR

QUOTAS TOTAL R$

ODAIRIO MATOS DE SOUZA

100.000

100.000,00

JOAO CARNEIRO DE SOUZA

100.000

100.000,00

TERCEIRA - Q objeto da Sociedade será Atividades de Vigilançia e Segurança
Privada (CNAE 6011101), Limpeza em Prédios e êm Domiculos (QNA u191400),
Obras de TerrapIenaem (CNAE 4313400), Transporte Escolar (CNfl 4924800),
Transporte Sodoviario de Carga (CtJÂ! 4930201), Serviço de Operação e
Fornecimento de Esuiparnento Para Transporte e Elevação de Cargas e Pessoas
Para Uso em Obras (CNAE 4399104) e Construção de Ed'iticios (CNAE 4120400).

1
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPPÊCÁRIO

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMACÃO DE EMPRESÁRIO
IPS - ITAGUARI PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

QUANTA - A sociedade Iniciou suas atividades em 04 de Dezembro de 2005 e
seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)
QUINTA - As quotas são indivrsívels e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)
SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052,
CC/2002)
•

SÉTIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios ODAIRIO MATOS DE
SOUZA e JOÃO CARNEIRO DE SOUZA, com os poderes e atribuições de
administrar e representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente
autorizado o uso cio nome empresarial, vedado, no entanto em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem auorhação do outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064,
CC/2002)
OITAVA - Ao trmirm-1'M cada exercido social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará dantes justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, cio balanço patrimonial e do balanço de resultado
ecônômico, cabendo aos sécios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados. (art; 1.065, CC/2002)
NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.
(arts. 1.071 e 1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002)
DECIMA - A sociedade pudera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
DECIMA PRIMEIRA - Os sécios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, ã data cia resolução, verificada em balanço ecpecialmente levantado.
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IPS - ITÂGUARI PRESTAÇÔES DE SERVIÇOS LTDA
Parágrafo ánico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relação aseu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC12002)
DECIMA TERCEIRA - O(s) Administrador (ES) declara(m), sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; OU por crime falimentar, dê prevaricaco, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade. (art. 1.011. § 19, CC/2002)
DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Côcos, Estado da Bahia para o
exercício e o cumprimento dos' direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato Social
em 03 (três) vias de igual teor e forma,

Côcog-BA, 12 de Abril de 2012.

Oâ~ /9n
ODAIRIO MATOS DE SOUZA

O'

1JOA0 CARNEIRO DE 3OUZA

$4

9$tLJ
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CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMACÃO DE EMPRESÁRIO

ODAIRIO MATOS DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens.
empresário, RO. W. 5.564,116-SSP-BA, CPF/MF W. 571.729.785-87, residente e
domiciliado na Rua dos Viajantes, 36, Casa, Centro, Côcos, Estado da Bahia, CEP: 47680000, JOÂO CARNEIRO DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens,
empresário, RG. N°. 1654909939-SSP-BA, CPF/MF N°. 048.613.455-53, residente e
domiciliado na Rua dos Viajantes. 36, Casa, Centro, Côcos, Estado da Bahia, CEP 47680000, únicos Sócios da Sociedade Empresaria Limitada IPS - ITAGUAR) PRESTAÇÕES DE
SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua dos Viajantes, SIN, Sala, Centro, Cocos-BA, CEP47680-000, Registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29203849471 em
sessão de 10/12/2008 e no CNFJ (MF) N°10.547.036/0001-43, resolvem Alterar e
Consolidar o Contrato Social de acordo com as cláusulas abaixo:

•

PRIMEIRA - Admitem-se na sociedade os sócios AUGUSTO LOPES DF: OLIVEIRA NETO,
brasileiro, solteiro, nascido eM 24/11/1985, empresário, RG N° MG-14.910.964-SSP-MG,
CPF N°. 026.769.455-66, residente e domiciliado na Praça Castro Alves no ieo Casa, Centro,
Côcos-BA, CEP:47680-000 e RENILSON CAETANO FERREIRA brasileiro, casado no
regime de Comunhão parcial de Bens, empresário, RG. N°, 11935304-07- SSP-BA, CPF N°,
027.497.125-99, residente e domiciliado na Rua Bom JeSLIS sín, Casa, Centro, Côcos-BA,
CEP: 4750-000.
SEGUNDA - Retira-se da sociedade o sócio JOÃO CARNEIRO DE SOUZA, cedendo e
transferindo 100.000 (CEM MIL) quotas de capital no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL
REAIS) aos sÕçiusdritidos na sociedade. Da seguinte forma: R$ 50.000,00(Cinquenta Mil
Reais) para o SõciõAUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO e R$ 50.000,00(Cinquenta Mil
Reais) para o SócoRENlLSÕN CAETANO FERREIRA.
TERCEIRA - O nú JOÃO CARNEIRO DE SOUZA, declara haver recebido neste ato a
quantia de R$ 60.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) do sócio admitido na sociedade
AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO e declara haver recebido neste ato a quantia de R$
50.000,00 (CINQUÉFiTA MIL REAIS) do sócio admitido na sociedade RENILSON
CAETANO FERREIRA e declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a
sociedade, nada mais tendo a reclamar.
QUARTA - O Objeto da Sociedade Passa a Ser: locação de Automóveis sem condutor.
Locação de Automóveis com Motorista, Atividades de Vigilância e Segurança Privada,
Limpeza em Prédios e em Domicílios, Obras de Terraplenagem, Transporte Rodoviário de
Cargas, Serviço de Operação e Fornecimento de Equipamento Para Transporte e Elevação
de Cargas e Pessoas Para Uso em Obras, Construção de Edifícios, Colêtâr de Rõgiduog
n& pergosos. Transporte Escolar, Transporte por navegaç5o interior de passageiros em
linhas regulares, municipal, Aluguel de Máquinas Pesadas, Caminhões, Caçambas com e
sem operador, equipamentos para cõnstruô, Âtividedes de LimÕ2n de Ruâs Lôgradcurô
e Praças. Transporte Padovirio Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento,
intermunidpal e Interestadual , Locação de Mão de Obra Temporária, Fabricação de
Estruturas Metálicas ,Pavimentação (asfalto, cimento) em Rodovias e Construção de Obras
de Alvenaria.

r
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ALTERACÂO E CONSOLIDACÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA IPS - ITAGUARI PRESTAÇOES DE SERVIÇOS LTDA-ME

ALTERACÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA $QQIEOADE EMPRESÁRIA
LIMITADA IPS - ITAGUARI PRE3TAÇO6 DF. QCRYIÇQC LTOA-ME

CÓCIOS

QUOTAS TOTAL R$

ODAIRIO MATOS DE SOUZA
AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO
RENILSON CAETANO FERREIRA

200.000
200.000
Z09.900

200.000,00
200.00C .00
200.000,00

SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaç8o do capital social. (ali. 1.052, CC/2002)
SETIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios; ODAIRIO MATOS DE 'OUZA,
ÂuQUTÕ LOPC DE OLIVEIRA NETO e REN11r N CAETANO FERREIRA, cainando
em conjunto, com os poderes e atribuições de adm, .,,ar e representar a sociedade ativa
passiva, judicial e extrajudicialmente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotist
au de terceiros, bem como onerar ou alienar bens irnõveis da
?02)
sociedade, sem autôrizaçío do outro sócio. (artigos 997, VI; 1,013, 1.01, 1064, C
OITAVA - O(s) Admftiistradbr (ES) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao)
impedido(os) de exercei(EM) administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporar'mente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falim'?nlar, de
ntra o
prevaricação, peita OU SUDOFflO, concussao, peculato, ou contra a economia popula
de
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rc :'Jes
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 101 CC12002)
NONA - A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato social com n
seguinte redação;

CONTRATO CONSOLIDADO
ODAIRIO MATOS DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcH' e bens,
empresrio, RO. W. 5,564.116-SSP-BA, CPF/MF N°. 571.729.785-87, re 'nte e
domiciliado na Nua çjvs Viajantes 36, Casa, Centro, Côcos, Estado da Bahia, CE 17G20:119gB,
DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 2
000 ,AUOU3TQ LQF
empresário, RG N° MG-14.910.964-531P-MG, 0FF N°. 026.769.455-56, resiente e
domiciliado na Praça Castro Alves n° 166 Casa, Centro, Cõcos-BA, CEP:47680-000,
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QUINTA - O capital social é de 1* 200.000,00(DUZNTQ6 MIL REAIS) já integralizado
em moeda corrente do pais e passa a ser R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS),
dividido em 600.000 (seiscentas mil) cotas de R$ 1.00 (hum real) sendo integralizado, neste
ato, R$ 400.000,00(Ouatrocentos Mil Reais) em moeda corrente do pais pelos sócios.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

EMPRE
LIMITADA IPS - ITAGUARI PRESTAÇOES DE SERVICOS LTDÁ-ME

HÁ

Únicos Sócios da Sociedade Empresaria Limitada IPS - ITAGUARI PRtSTP: JES DE
SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua dos Viajantes, SIN, Sala, Centro, Coco :A, QEF:
47680-000, Registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE 29203F '171 em
ontrato
sessão de 10(12(2008 e no CNPJ (MF) N. 10.547.036/0001-43, Consolidam
Social de Acordo com as Cláusulas Abaixo.

PRIMEIRA- A sociedade gira sob o nome empresarial de IPS - ITAGUARI PRrDE SERVIÇOS LTDA-ME, com sede na Rua dos Viajantes, a(N Cala, Centro,

'- ' ÇÕES
os-BA,

CEP: 47680-000.(art. 997, II, CC12002)

o

SEGUNDA - O capital social é' de PS €00.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)
600.000 (SEISCENTAS MIL) quotas de P 1,00 (Hum Real) interaIizado

corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS

QUOTAS

ODAIRIO MATOS DE SOUZA
AUQUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO
RENILSON CAETANO FERREIRA

200.000
200.000
200.0ÕÓ

c Ho em
c
moeda

-,

2. O.00
2 .flÔ0,00

TERCEIRA - O Cbto da Sociedade é: locação de Automóveis sem condutor.
Automóveis com Mot9riata, Atividades de Vigilância e Segurança Privada, L

•

-.n,00

Prédios e em Domi;ílic.s, Obras de Terraplenagem, Transporte Rodoviário
Serviço de Operaçaa e Fornecimento de Equipamento Para Transporte e E
Cargas e Pessoaá Pira Uso em Obras, Construção de Edifícios, Coletas de Rr
perigosos ,Transporte Escolar, Transporte por navegação interior de passageirr'
regulares, municipal, Aluguel de Máquinas Pesadas, Caminhões, Caçambas
operador, equipamentos para construção, Atividades de Limpeza de Ruas 10L
Praças, Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de
intermunicipal e Interestadual, Locação de Mo de Obra Temporária e Fa
Estruturas Metálicas e Pavimentação (asfalto, cimento) ) em Rodovias e Cc
Obras de Alvenaria.

•; de
:a em
rgas,
o de
s não
Unhas
sem
ros e
'nto,

i de
o de

QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 04/12/2008 e seu prazo
indeterminado. (ali. 997, II, CG(2002)

jo é

QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidL
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, Íorrr
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (ali. 1.056, art. 1.05 , (.

;i(OS
es e
7,

se
2)
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e RNlLSON CAETANO FERREIRA, brasileiro, casado no regime de Comunhão rcial de
Bens, empresário, RO. N°. 11935304-07, SSP-BA, CPF P4°. 027.497.125-99 rc dente e
domiciliado na Rua Bom Jesus s/n. Casa. Centro, Cõcos-BA, CEP: 47680-000.

ALTERACÂÕ

r CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL PA SOCIEDADE EMP

LIMITADA IPS - ITÂGUARI PRE5TAÇOE5 Os SERVIÇOS LTDÂ-r'

STlMA - f administra5ão da sociedade cabe aos sócios, ODAIRO MATO
AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO e RNILON CAETANO FERREI:,
em conjunto, com os poderes e atribuições de'administrar e representar a soc
passiva, judicial e extrajudicialmente autorizado o uso do nome empresariu,
entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações se
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bc
sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015 10

LJZA,
flJflQ

uiva e
. o, no
ir de
is da
2)

OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os o
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo ã elaboraçã
do balan90 patrimonial e do balanço do resultado económico, cabendo
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 100I QC(20

:.Jores
'tário,
, na

NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício s)c1, os s
sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso. (arts. 1
20 e art. 1.078, CC12002)

:arão
')72,

sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outr
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11

DEGJMA - A

DEQIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão de comum acordo,
rna rc'
titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares crtinentes.

•

todos

ncia,
ai, a

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a se-iodado o
DECIMA SEGUND,
afividadô9 com Q5 herdeiros, 6uce3ore5 e o incapaz. Não sendo possiv"
interesse destes OU CO(S) sJoio(s) remanescente(s), o valor de seus havoro
'.
liquidado com base na stucço patrimonial da sociedade, à data d.
balanço especialmente levantado,

suas
',lindo
ido e
1 em

Parágrafo único -'O mesmo procedimento será adotado em outros ca:
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1,031, CCJ200

'ne a

DÉCIMA TERCEIRA - O(s) Administrador (ES) declara(m), sob as punas CI:
Á impedido(09) de exercer(EM) a adminiatraçav da sociedade, por
está (Õ
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os ofeitor

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por ç
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia :, o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrôi':" cnn
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 10, CG/2002)
DECIMA QUARTA- Fica eleito o foro de Cocos Bahia, para o exercício e o
direitos e obrigações resultantes desta Àlteraçâb e Consolidação Contratu:"

o não
ou
que
r, de
'itra o
:s de

'ni,

o dos
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SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, r
respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CCI2

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE [P
LIMITADA IPS - ITAGUARI PRESTAÇOES DE SERVIÇOS LTDt

Q0c05-113A1 22 de fevereire de 2Q1.

/It2 Á>ttO fi'

(II 2'\

ODIAIRIO MATOS DE SOUZA
,Sócio Administrador

C

tSTOLO°
DE OLIVÊIRA NETO
Sócio Administrador

: Lnema
mRCO-

Ar;

cvar

4i4

fl

-

;-s111 'ttCVhflO fi'r,r?It—
ENILSON CAETANO FERREIRA
Sócio Administrador

JOAO CARNEIRO DE SOUZA
Sócio Retirante

-

ão e
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E por estarem- assim justos e / contratados assinam a proseri
Consolidação Contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma.

CNPJ n11i547.0361001fr-43
ODAIRIO MATOS DE SOUZA nacionalidade 13RASILEIR4 nascido em 28/08/1971,
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EPVÇRESARIO, CPF/MF n°
571.729.785-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE n0 0556411641, órgão expedidor
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BÃ, residente e domiciliado no(a)
RUA DOS VIAJANTES, 36, CASA, CENTRO, COCOS, BA, CE? 47.680-000,
BRASIL.

AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
24/11/1985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF no 026.769.455-56, CARTEIRA
DE IDENTIDADE no MG-14910964, órgão expedidor SECRETARIA DE

SEGURANÇA PÚBLICA - MO, residente e domiciliado no(a) PRAÇA CASTRO
ALVES, 166, CASA, CENTRO, COCOS, BA, CEP 47.680-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial IPS..ITAGUARI PRESTACOES
DE SERVICOS LTDA - ME registrada legalmente por contrato social devidamente
arquivado na Junta Comercial do Estado da Da.hia, sob NIRE n° 29203849471, com
sede Rua dos Viajantes, SN, Sala, Centro Coço; DA, CE? 47.680-000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 10.547.036/0001-43,
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos
termos da Lei no 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:
ENDEREÇO
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°3 DA SOCIEDADE ff5 - ITAGUARI
PRESTACOES DE SERYICOSL-TDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à RUA DOS VIAJANTES, 37, SALA, CENTRO, COCOS, BA, CE?
47.680-000.
OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS
COM MOTORISTA, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA PRIVADA,
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLENÁGEM,
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, SERVICOS DE ÕPPflACÁÕ E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE
CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,
CôLETA9 DE PP91DUO9 NÃO PERIGOSOS, TRANSPORTE ESCOLAR,
ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOES CACAMBAS COM E SEM

Req: 85O0o0046936

Página 1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°3 DA SOCIEDADE WS ITAGUARI
PRE5TACOES D&SEIflICOSLWDA - ME

CNAE FISCAL
7711.0/00 - locação de automóveis sem condutor
coleta de resíduos não-perigosos
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte
e elevação de cargas e pessoas para uso cm obras
4399-1/03 - obras de alvenaria
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4213-8/00 - obras de urbanização- ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
3811-4/00 -

'-e

DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento
obrigações resultantes do contrato social permanece COCOS.

dos direitos e

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81500000469363
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CNPJ ni iË5ii*0367O30b43
OPERADOR, EQUIPAMENTOS PARJVCONSTRUCAO, ATIVIDADES DE
LIMPEZA DE RUAS LOGRADOUROS E PRACAS, PAVTENTACAO(ASFALTO,
CIMENTO)EM RODOVIAS E CONSTRUCAO DE OaAS DE ALVENARIA,
ÔflRÀS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.CONSTRUÇÃO
DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,SERVIÇOS DE DESENHO
TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°3 DA SOCIEDADE IPS - ITAGUARI
PRESTACOES DE-SERICOStLTDA - ME
--

CNPJ n 4a5OSOO.43
COCOS - BA, 12 de junho de 2015.

SOUZA
ODAI RIdMA OS DE
CPF: 571.729785-87

tV)

G STOLÓ SDE OLIVEIRA NETO
CPF: 026.709.45556

íQ(M
Ms d. MVW S

xww~ — 0*.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

GRTlFIO0 O REGISTRO EM: 22/06/2015 SOB N°: 97477545

JUCERpro,çqio; 11634324-7 DE 10106/2015
snpresa:29 2 0384947 1
Il's - ITAUUMI rasTpCOE5

HÉLIO PORltI.fr RÁMO

SECRETARIO-GERAL

Reg: 815000004693(53
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o

http ://www. ree e ita fazenda . gov. br/P e s soaJurid ica)CNPJJcnpj reva/.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

E

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFR a sua 2tuali22ção cadactral.

a-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO PRÂIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE sI-ruAçAo
CADASTRAL

MATRIZ

2::
:R

A

NOME EMPRESARLPL

IPS - ITAGUARI PRESTÀCOËB 512 gÉRViCOS LTbA - ME
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IPS - ITAGUARI PRESTACOES DE SERVICOS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO OAATMDNE ECONÔMICA PRINCIPAL

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
cOorco E DESCRIÇÃO DAS PJMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 Aluguei de máquinas o equipamentos para construção sem
81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
80.11-1-01 Atividades de vigilância e segurança privada

operador, exceto andaimes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construcão de edificios
- QQnauuçâo 09 InatalaçOes esportivas e recreativas
42.11-1-01 - Construçio de rodovias e ferrovias
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4199-1-03 - Obras de alvenaria
0.11 J-4-99 - Qbrae ao terraplenagem
42.13-e-00 - Obras de urbanlzaçao - ruas, preços e calçadas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.19-7-03 -serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
42.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte

e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-241 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
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Contribuinte,

CÓDIGOS DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Llrnit.ada
NÚMERO

LOGRADOURO

37

R DOS VIAJANTES
S.JRRO,OISTRrrO

CEP

47.680-000

CO.ÇLEMENTO

SALA;
UF

&INICIPIO

COCOS

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTAB1LIDADAALME1DALUZ€GMA1L.COM

TELEFONE
(77) 3489-1569

ENTE FEDERATT'JO RPOMSÁ¼ÇL (EFR)
DATA DA

SrTUACÃO CPDASTRPL

Sfl-UACÂn CPnASTSAL

1N4J3Õ8*

ATIVA
F,VTWO DE SfltIACfto CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruça'( ormativ-

1 de 2

404

z r

• 1.634, de 06 de maio de 2016.

11/01/2017 09:56

12/01/20 1 7
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DLDITO3 RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DÍVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome; IPS - ITAGUARI PRESTACOES DE SERVICOS LTDÂ - ME
GNPJ: 10.547.036/0001-43
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. 6 certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da REB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 de Lei ri2 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.9ov.br> ou <http;flwww.pyfn.t&enda.govjj2.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RB/PGFN 02 1.751, de 0211012014.
Emitida às 2057:93 do dia 12/01/2017 chora e data de Brasília>.
c4911d2 até 11/07/2017.
_-- ,Código de controle da certidão: 0585.E476.D937.957F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

111

Lmissao; 12/91(2017 2Q;

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

(Emitida para os efeitos dos arte. 115 e 114 da Lei 5.956 dali de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

CerUdo N°: 20170000031
RAZÃO SOCIAL

IPS - ITAGUARI PRESTÁCOES DE SERVICOS LTDA - ME
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107.400.195 - DAIAADO

10,47.0ú!0001-4à

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 gecretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda Pública do ratado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 12/01/2017, conforme Portaria n° 916/99, sendo vôiida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br

Válida côm â iprênentãeão conjunta do cartão original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Certidão Negativa de Débitos Tribntítric

tçL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

RA

CERTIDÃO NEGATIVA
4'

Certidão passada em cumprimento ao desp2rho do (a) Sr
(a ) Diretor (a) da Divisão Divida Ativa, datada em
11/1.112016, sob processo de ri* 354/2016

Certifico que a empresa com domicilio fiscal 5a0à RUA oog VIAJANTES. n°S/N, 1 P5 - ITAI3UARI PPr 0 TAÇÃO DE
SERVlCÕ LTÔÁ - M, CENTRO, Inscrita neste município gob li0 65300309, CPFICNPJ:10.547,1, i(00014 e
iPS • ITAGUARI ?REÔTAÇ0E6 Dt bRVIÇQ LTPA - M, e nau
natureza , consta arrolado em nome de (a)
possui até a presente data qualquer débito levantado Junto ao era rio.
a qual vai assinada e conferida por mim,
Em firmeza de que eu ELIO ELIEVALDO CUNHA DE QUEIROZ. passai esj
encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) Diretor (a) desta Diviso após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro.

Validade da Certidão de 90 () dias a contar da data de sua emissão.
COCOS BA

Às ccrtidóes fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, cm qualquer tempo. os
apurados pala autoridade administrativa competente.

Quelroz

de TrIDuteis

II

que ve,stsarn a

DIrctra) çie Tributo,

Mt fcu a: 1$93

1 liii Ií liii! 11 II III

(ló os

iu no Hifi u HH nu uH inu n IHH ii n

leriormente
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RUA PRESIDENTE JUSCELINO
CENTRO
0000C

12/01/2017 hftps:/w.sífge.caixa,govhíEmpresa/Crf/CrVFgeCFSImprimirPapS.asp?VPPessoaMaViz 15456695&VARPGSSC2 15456695&VPRUfBA&V...

IMPRIMIR

CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
10947 0%J0001-43
Inscrç5o:
Razo gocial: IPS ITAGUARI PRESTÂCOES DE SERVICOS LTDA ME
Nome Fantagia!SOUZA PRESTACAO DE SERVICO
R VIAJANTES SN SALA / CENTRO / COCOS / BA / 47680-000
Endereço:

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

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuiç5es e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

O

Validade: 27/12/2016 a 25/01/2017
Certificação Número: 2016122702002496974636

Tnformaço obtida em 12/01/2017, àt 21:0346.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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P000R JUNOT ÁRIO
JUSTIÇJ\ DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IPS - ITAGUARI PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNFJ; 10.547.036/0001-43

Certidão n 9 : 123136184/2017
Expedição: 12/01/2017, às 21:06:44
Validade: 10/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que IPS - ITAGUARI PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME
MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
10.547.036/0001-43, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistaõ
Certiddo emitida com base no art. M2-A da Consolidaçao Uac 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 ÇLÇCitaya9 desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tri»unal 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
aççr@Qa judiciai trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuçao de acordos firmados perante o Ministério Fúblico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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*

e

Mmc EmpcMlriaI 1 P5 - ftAGUANI PRESTACOES DE SEFWICOS LTDA ME

o

NIPE/CNPJ
Situaço / Statuo
Natureza Juridca

Õ447-1 / 10547.02C100O1-42
REGISTRO ATIVO / SEM STATUS
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Capital Social

P$ 600.000,00

Captitl loto9ralizado

R4 000000,00

Datei cio Ato Ccrnsttutivó 10j12/2002
Data cio In/ca das Aftvídadea

0$11 2/2000

LQFt1t'iKu RIJA DOS Vl.IWANTLS
Complemento
NÚOWO

SALA
37

Bairro CENTRO
CEP 4T02C'DCC'
Municipto

o

Obeto SgçiS

3QÇQ5

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR,
LOCAGAO DE AUTOMOVUS COM MOTORISTA,
ATIVIDADES DL ViG.IEANCIA E SEGURANÇA PRIVADA,
UMFLLA EM PREDIOS E M DOMICIUOS, OBRAS DE
TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE R000VIARIO DE

CARGAS. SER VICOS DE OPERACAO E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA
TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS
PARA USO EM OBRAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS,

COLE IAS DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,
TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEI DE MA0{JINA5
PPL,DAS, CAMINROES CAC:AMRÂS COM E SEM
OPEP,ÁDOD, EQUIPAMENTOS PAPA CONSTPUCAO.
ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS LOGRADOUROS E
PRAC4S, PAVIMENTÂCÂO(ASFALTO, CIMEI'ITO)PVI

RODO Vi AS E CONSTRUCÃO DE OBRAS DE
ALVENARIA. OBRAS DE URBANIZAÇAO - RUAS,
PRAÇAS E CALÇAL}AS,CONSTRUÇÁO DE

'r h]PL1,Q[j HPO'ITVA [
RECREAfIVAS,SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO
RELACIONADOS À ARQUI:TETURA E ENGENHARIA
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Convite 00112017
Processo Administrativo n6 01312017

•

A empresa ITACUARI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ
sob o n° 10.547.036/0001-43, estabelecida a Flua doa Viajantes, Sti, Centro, Cocos BA, declara, sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presente processo licitatório e esta ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Cocos-BA, 13 de janeiro de 2017.

ITAGUARI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ no 10.647.036/0001-43

Augusto Lopes de Oliveira Neto
CPF: 026.769.455-56
Sócio Administrador
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DECLARAÇÃO DE 3UPERVENINGIA

DA
stçe5 dc' Scrviços
CN'J I0.5470$íi/000I-4.3
lir j
II'V1,A Y
tiIucIr

Serviços

Convite 001-2017
Processo Administrativo no 013-2017
Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa ITAGUARI PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 10.547.036/0001-43, estabelecida
Rua dos Viajantes, SN, Centro, Cocos - BA, se enquadra na definição do art. 30 da Lei
Complementar n° 123/08, pelo que pretende exercer o direito de exclusividade
conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas condições e requisitos, não
estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4°.

Cocos-BA, 13 de janeiro de 2017.

A

*

Augusto Lopes 'e Oliveira Neto
CPF N° 026.769.455•56
Sócio Administrador
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 30 E NÃO INCURSÃO NOS
IMPEDIMENTOS DO Ç 40 DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123(06 E
SUAS ALTERAÇÕES

KP1

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V DA LEI N° 8.666193.

Convite n° 001/2017
Processo Administrativo n° 013/2017

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da licitante
ITAGUARI PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
10.5.47.036/0001-43, vem, pela presente, declarar, sob as penas da Lei, que a mesma
não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pegroâ9 menores de
dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, demonstrando cumprimento
do Art. 27, Inc. V da Lei n° 6.666/93.
Cocos-BA, 13 de janeiro de 2017.

ITAGUARI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ n° 10.547.036/0001-43
Augusto Lopes de Oliveira Neto
CPF: 026.769.455-56
Sócio Administrador
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.t:uar puoçtàcãm cio Sorviços 1.1
M
CNPF 10347(26/0001 .'fl
Kud dos Vojnte N 379 Centro Coco- BA/ (À i' 47GSØ COO

Coa

MARICEIA DIAS BOMFIM SANTÕ& brasileira, natural de Serra Dourada5a, casada, pelo regime de Comunhão Universal de Bens, data de
nageimento 2011 211971, empresaria, CPF1MF G02.641,365-00, documento de
identidade sob n° 06.685.262-SSP-BA, Presidente e domiciliada na Rua
Humberto de Campos, sln Centro CEP: 47.640-000 Santa Maria da VitóriaBA.
LUCAS SANTOS NEVES, brasileiro, natural de Santana-Ba, solteiro, data de
nascimento 17/03/1986, empresário, CPF/MF 018.729.855-64, documento de
identidade sob n° 0883667150-SSP-BA, residente e domiciliad' na Rua
Manoel Joaquim n° 48 Bairro Sambaiba, CEP: 47.640-000 Santa Maria da
Vitória-BA.(art. 987, 1 , CC12002) constituem uma sociedade empresari
limitada, mediante as seguintes cláusulas:
V' A sociedade girara sob o nome empresaria' LIMPEZA DO OESTE LTDA ë
terá sede e domicílio na Rua Castelo Branco sln Sala Bairro Malvo, Santa
Maria da Vitória-BA,CEP: 47.640-000. (art. 997, II, CC12002)
21 O capital social será R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) dividido em
1 a.OoQ(uinze mil) quotas de valor nominal R$ 1 ,0O(Um Real), cada urna,
subscrito e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos
sócios:
MÂRICEIA DIAS BOMFIM SANTOS, 13,500 (treze mil e quinIienta) 9uotas
no valor total de R$ 13.500,00(treze mil Luinhentos reais);
LUGAS SANTO NEVES, 1.00(huma mil e quinhentas) quotas, no valor
tôtl dê R$ 1.500,00 (num mil e quinnento reai6) (art. 997 7 III, CC/2002) (art.
1.055, CC12002).
33

O objeto será Coletâà de Reiduos Não Ferigo3o6, Atividades
Relacionadas a Esgoto) Exceto a Gestão de Redes e Construção de Rede5
de Abastecimentos de Agua, Coleta de Esgoto.
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA "LIMPEZA DO OESTE LTDA"
• .
r'--

4a A sociedade iniciará suas atividades em 05/0312009 e seu prazo de
duração é indeterminado. (art. 997., It,CC12002)
5d As quotas são indivisiveia e naõ pderao ser cedidas ou transferidas a

terceiros sem o consentimento do cutro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condiçoes e preço direiio de preferência para a sua aquisição
se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC12002)
61 A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

•

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (ali.
4.052, CC12002)

7a A administração da sociedade caberá Aos Sócios MARICEIA DIAS
BOMPIM SANTOS e LUCAS SANTQ NEVES, em conjunto ou
separadamente que representarão ativa e passivamente, judicial e
extrajudicial, com os poderes e atribuições de praticar todos e quaisquer atos
relativos e vinculados à sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrisa9ões seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro
sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC12002).

•

8a Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração
do inventário, do balanço p2trimoni21 e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradoa (art. 1.065, CC!2002)
91 Nos quatro meses seguinte ao término do exerc(do social, os sócios

deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o
caso. (arts. 1.071 e 1.072, 9 20 e art. 1.078, CC/2002).
irA sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependenola, meçlinte aIteraão confraual asild2 por todos os socioo.
110s sócios poder&o, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título
de Upro labore", observadas as disposiçoes regulamentares pertinentes.
i2aFalecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas
Não sendo possível ou
a ividades com os herdeiros, $ essores
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA "LIMPEZA DO OESTE LTDA".

Inexistindo interesse destes em-do(s) ócio(G) remanesoente(s), o valor de
goug Fiaveres será apurado e Iiqudàdo com iI-base na situação patrimõnial da
sociedade, à data da FC6ÕIUÇtr verificada em balanço especialmente
-:
levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031,
CC12002)
1 aaO(c) Administrador(es) declara(m), sob as porias da lei, de que não
est(5o) impedidos de exercer a administração tia sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 'LOlI, § 1°,
CC/2002)
14 fica eleito o foro da Comarca do Santa Maria da Vitória-GA, para o
exercício e o cumprimento dós direitos e obrigações reultantes dehte
contrato.
•

Ë por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento
em 03 vias
Santa Maria da Vitória-BA, 05 de março de 2009.

t

ü2.

a~04-____
aú
NRICE(A uIAS BOMFIM SANTOS
tUCAS SANTOS NEVES
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA "LIMPEZA DO OESTE LTDA".

S

MARICEIA DIAS BOMFIM SANTOS, brasileira, natural de Serra Dourada,
Estado da Bahia, casada regime de comunhão universal de bens, nascida em
20112/1971, empresária, portadora da cédula de identidade n°. 06.685.262 SSP
- BA e crr n°. O0Z.041.5-00, resiUeÃte e domiciliada na Rua Humberto de
Campos, S N, centro, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia,
CEP 47.040-000, e LUGAS SANTOS NEVES, brasileiro, natural de Santana,
Estado da Bahia, solteiro, nascido em 1710311986, Empresário, portador da
cédula de identidade ri0. 066307130 6S1` - BA e CPF n°. 018.729855-84,
residente e domiciliado na Rua Manoel Joaquim, 48, Bairro Sambaiba, na
cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, CEP 47.640-000, únicos
sócios componentes da Sociedade empresária limitada LIMPEZA DO OESTE
LTDA - ME, com sede na Rua Castelo Branco, 5 N, Sala, bairro Malvão, no
município de Santn Maria d2 Vitória, Estado da Bahia, GEP 47.640-000
registrada na junta comercial do estado da Bahia - Juceb sob MIRE
29.203.276.838, em 19 de março de 2009, e inscrita no CNPJ sob nr.
10.715.76710001-53, resolvem de comum acordo fazer a seguinte alteração
contratual, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
PRIMEIRA - Admite-se na sociedade JISINEI DIAS aOMFIM, brasileiro
natural de Santana, Estado da Bahia, solteiro, nascido em 0110611979,
empresário, portador da cédula de Identidade sob rir. 09574590 41 SSP-BA.,
or e@1,O44S-Q6 residente e domiciliado na Travessa Primavera 50,
bairro São José, na cidade de Santana, Estado da Bahia, CEP 47700-300.
ÔtOUHDA - A §QUe MAftlCIA DIAS BOMFIM SANTOS, possuidora de
13.00 (treze mil e qyinhentas) cotas de Capital, no valor de R 12.500.00
(treze mil e quinhentos reais), retira-se da sociedade cedendo e transferindo
13.500 (treze mil e quinhentas) cotas de Capital, no valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos rea) ao sócio ora admitido na sociedade JISINEI DIAS
BOMFIM, dando total, plena, e ir,evogável quitação, no t: do m-is nada a
reclamarTERCEIRA - Admi; se - - cedade ALBERTO MESSIAS E SOUZA,
s' 25103/1964, empresário, portador da CNH sob
LS
- continua -

r a
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 01 DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA LIMPEZA DO OESTE LTDA - ME

Contintiaçao da ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 01 DA SOCIEBADE FMPRESÂRIA 2
LIMITADA LIMPEZA DO OESTE LTDA - ME

QUARTA - O sócio LUCAS SANTOS NEVES, possuidor de 1.500 (numa mil e
quinhentas) cotas de Capital, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais), retira-se da sociedade cedendo e tr- nsforindo 1.600 (huma mil e
quinhentas) cotas de Capital,'no vah
(hum mil e quinhentos
reais) ao sócio ora admitido na sociedade ALBERTO MESSIAS DE SOUZA,
dando total, plena, e irrevogável quitação, n5o tendo mais nada a reclamar.
a ser na Rua A9udina, 219, bairro
QUINTA - A sede da sociedade ua
Malvão, na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, CEP 47.840000
•

SXTÁ - A sociedade paqca a girar sob o nome empresarial de: SOUZA E
BOMFIM LTDA - ME
SÉTIMA - O Capital Social continua sendo de R$ 15.000, 00 (Quinze mil reais),
dividido em 15.000 (quinze mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (Rum real)
cada, totalmente integratizadas em moeda corrente do País, assim subscritas
pelos sócios:
J151t'4E1 DIAS BOMFIM
ALBERTO MESSIAS DE SOUZA
Total

13.500 cotas
1.500 cotas
15.000 cotas

R$ 13.300,00
R$ 1.500,00
R$ 15.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital
Social.
•

OITAVA - A administração dn sociedade será exercida pelo sócio, JISINEI
DIAS BOMFIM que se incumbira de todas as operações e representara a
sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial. Autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entnto em eUvidades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização cio
outro sócio.
NONA - O sécio administrador JISINEI DIAS 6QMFIM terá direito a uma
retirada mensal a título de pré-tabore, dêde que a sociedade tennei condições
financeiras e ecônmie2s e aue obedeça aos limites fixados pela legislação do
Imposto de Renda.
DECIMA - O sócio administrador JISINEI DIAS BOMFIM, já qualificado,
declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração
da sociedade, por te especaI, nu em virtude de condenação criminal, ou por se
. que vede, ainda que temporariamente o
encontrar sob efeitos d
ar crime falimentar, de . revaricação, peita ou
acesso a cargos
'1
- continua -
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nr. 04463227952, DETRAN - BA., CPF 016.539.715-25, residente e domiciliado
Lugarejo Tabuleirinho, 5 l'J, Zona Rural, na cidade de Santana, Estado da
aflia, CP 47.700-000.

- critinuao da alteração contratual n9 O]. da Sociedade Empresária Limitada LIMPEZA 00
OESTE LTDA—M-

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração
contratual em 02 (três) vias ria presenç a&02testemunhas,
Santa Maria da Vitória - Ba., 15 de junho eeau-11,
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DÉCIMA PRIMEIRA - Ficam em pleno vigor as demais cláusulas do contrato
social constitutivo que não sofreram modificações com a presente alteração
contratual.

ALTERÁÇÃO COFaTUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

SOUZA E ~FIM LTDA - ME
Pelo presente instrumento particular, JISINEI DIAS BOMIFIM, brasileiro,

solteiro, natural de Santana-Da., data de nascimento em 01/08/1 979, empresária,
residente e domiciliado na Travessa Primavera, n0.50, Casa, Bairro São iosë,

CEF.:47.700-000, na cidade de Santana, Estado da Bahia, portador da Cédula de
Identidade R.O. n°.09.574.590-41, expedida pela SSP/BA e do CPF (ME)
n°.991.654.495-68; ALBERTO MESSIAS DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
natural de Santana-Ba., data de nascimento em 25/03/1984, empresário, residente
e domiciliado no Lugarejo TabuleirinEo, siri, Casa, Bairro Zona Rural,
ÇEP.;47,700-000, na cidade de Santana, Estado da Bahia, portador da Carteira
Nacional de Habilitação ctm. n0.0446227952, expedida pela DETRAN-BA c
do CPF (ME) n°.0I6.539.715-25, únicos sócioscomponentes da sociedade
empresária limitada, sob o nome empresarial de SOUZA E BOMFIM LTDÀ. com sede na cidade de santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, na Rua
Audina, n0.219, Bairro Malvo, CEP.:47640-000, com contrato social
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da BAHIA, em sessao de
19/03/2009 sob o NIRE n°.29,203.276.838 e inscrita no CNPJ (MF)
n°.1 0.715.767)0001-50, RESOLVEM, como de fato resolvido tem por este e na melhor
forma de direito proceder a 24. Alteração Contratual, (art. 997, 1, CC/2002), mediante as
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: sociedade passa a partir desta data a ter o seguinte objeto social à
dh'ersifkaço de atjvidgdeg ccjnb Coleta de Resíduos Nao-Perigosos; Atividades Relacionadas a
Esgoto, exceto a Gestão, de Rdeç Construçao de Redes dc Abastecimento de Água, Coleta de
Esgoto, exceto Obras dehrgaçAo; Atividades de Lirnpeia; Aluguel de Máquinas e Equipamentos
para Construção sem tp%?ador, exceto Andaimes; Serviços de Operação e Fornecimento de
Equipamentos para TAtptnrte e Elevação de Cargas e Pessoas para uso em Obras; Obras de
Terraplenagem; Obras de Urbanizaçao - Rua, Praças e Calçadas; Obras de Engenharia Civil (Obras
Públicas).
CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social que t de R$ 15.000.00 (qtdnze mil reais) já
integralizado em moeda corrente no país, passa a ser de 11$ 150.000,00 (cento e dnquenta mil
reais) dividido por 1.500 (huma mil e quinhentas) quotas de capital, no valor nominal de R$1 00,00
(cem reais) cada uma, sendo integralizado jçç ato R$135.000,00 (cento e trinta e cinco IIiH reais)
em moeda corrente do País, o capital social tiça distribuído entre os sócios corno se segue:
Sócios
JTSLNEI DIAS BOMFIM
ALBERTO MESSIAS DE SOUZA
Total

Na de Quotas
1.350
150
1.500

%
90
10
100

Valor R$
135.000,00
15.000,00
150.000,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios t restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integral ização do capital social, ria forma do art. 1052
da Lei 10.40612002.
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Folha 001/002

Altera
,
CORIIIIUaÇflO da Z'

Contratual da sociedade Empresória Limitada

SOUZA E BOMFLM LTDA - ME

FOLHA: 002/002

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi
lavrado, obrigam-Se a cumprir a presente alteração contratual, assinando-a na presença das duas
testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia.
Santa Maria da Vitória-Bahia, 25 de fevereiro de 2013.

Testemunhas:
RIORSÍRI ÍVDASYA,
RGÓ5.996.RlO-9S SSP/BA Cff:553.739 9234

2-

MÂXLAINERODmOS L - O,
R3:12 779.06327 SSP/BA CPF:059.923.24550
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ulas do contrato social constitutivo e alterações
CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as demais cláus
ermanecem em vigor.
posteriores, não alcançadas pela presnte alteração contratual p

CNN ii" 10,715.767/0001-50
JISINEI DIAS BOMFIM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1979,
SOLTEIRO, COMERCIANTE. CPF/MF no 991.654.495-6, CARTEIRA D
IDENTIDADE no 0957459041, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
PUBLICA - DA, residente e domiciliado no(a) TRAVESSA PRIMAVERA, 50, CASA,
SÃO JOSE. SANTANA, RA. ('EP 47.700-000, BRASIL,
ALBERTO MESSIAS DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
25/03/1984, SOLTEIRO, EMIRESAR1O, CPF/MF ri0 016.539.715-25, CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 04463227952, órgão expedidor DETRAN - RA.
residente e domiciliado no(a) LOG tUGAREJO TABULEIRINHO. SIN, CASA,
ZONA RURAL. SANTANA. BA , CEP 47.700-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SOUZA E BOMFIM LTDA- ME,
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE no 29203276838, com sede Rua Açudina, 219 , Malvao
Santa Maria da Vitória, DA, CE? 47.640-000, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pcsso:i. uddiea/MF sob o no 10.715.767(0001-50, deliberam de pleno e
conlum acordo ajutnretr, a presente aIeraçao contratual, nos termos da Lei n° 1 0.406(
2002, mediante as çnd it.rieslabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COLETA DE RESIDIJOS ~-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A
ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO, EXCETO OBRAS DE
IRRTCACAO ATIVIDADES DE LIMPEZA ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCEl O
ANDAIMES SERVICOS DE OPERÀCAO E FORNECIMENTO DE.
[QUIPÁMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS
PARA USO EM OBRAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE
URDÁNIZACAO - RUA, PRAGAS E CALCADAS OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL (OBRAS PUBLICAS E PRIVADA)TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COLE 1 IVO DE PASSAGEIRO', MUNICIPAL SERVIÇO DE TRANSPOR I[ D
LOCAÇÃO
COM
PASSAGEIROS
DE
AUTOMOVEIS
MOTORISTA ;TRANSPORTE ESCOLAR..

31400000035995
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" J DA SOCIEDADE SOUZA E BOMFIM
LTDA- ME

CNPJ if 10.715,767/0001-50
3911-4/00
I1-4100 - coleta de resíduos não-perigosos
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
7732-2101 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, çzçç;to
7712-2/01
andaimes
4924-8/00
924-8/00-- transporte escolar
4023_13/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4923-0/02
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4399-1/04 - serviços de operação e Fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para USO em obras
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/99
299-5/99-- outras obras de engenharia civil no especificadas anteriormente
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas. exceto obras de irrigação
4213-8I00 - obras de urbanzaçâo - ruas, praças e calçadas
129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

QUADRO SOCIETÁRIO
CLÁUSULA SECW'LD. RAIZA DO BONFIM ARAUJO admitido neste ato,
nacionalidade BRAS[LE1RA, nascida em 12/11/1991, SOLTEIRA, COMERCIANTE,
CPF/M F n'055.73± 7 r:5 -99-,.C-ARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1613293062, órgão
expedidor SECRETARFA DL-- SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domcRado
no(a) RUA ACUDINA 119. rASA. MALVAO, SANTA MARIA DA VITORIA, flÁ,
CEP 47.640-000, I3»fl.
Retira-se da sociedade D sócio JISINFI DIAS BOMEIM, detentor de 1.350 (Um Mil
trezentos e Cinquenta) quotas, nova Ior nominal de R$ 100,00 (Cem Reais) cada urna,
correspondendo a R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais).
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio JISINEI DIAS BOMFIM transfere sua quotas de
capital social, que perfaz o valor total de R$135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil
Reais), direta e irrestritarnente ao sócio RAIZA DO BONFIM ARAUJO, dando plena,
erai e irreyogavel quitaçfto.
Apoà a cessao e trunsterCnçiu de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim
distribuído:
ALBERTO MESSIAS DE SOUZA. com 150 quotas, perfazendo um total de R$
15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Req: 81400000035995

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 661b7333-98a2-40e9-9856-e0afa38834c6

ALTIR&ÇXO CONTRATUAL N°3 DA SOCIEDADE SOUZA E ~FIM
LTDA- ME
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°3 DA SOCIEDADE SOUZA E BOMFIM
LTDA- ME
CNPJ n° 10.715.767/0001-0
RAIZA DO BONFIM ÁRAUJO, com 1.350 quotas, perfazendo um total de R$
35.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais)
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA. Á adrnnstraço da empresa caberá ISOLADAMENTE a
RAIZÃ DO BONFIM A.RAUJO, com os poderes e atribuições de administrador,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem corno onerar OLI alienar bens im6veis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que
no está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial CLI em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricaçao, pefta ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema tinaiceiTo nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de COI1SUI1!O, fé jública ou propriedade.
DÃ-RATIFICAÇÃOE FORO
CLÁUSULA SEYTt. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantc tO contrato social permanece SANTA MARIA DA VITORIA,
CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados
que nao f'orani expressumente modilicadas por esta alteraçao continuam em vigou.

Ç

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
SANTA MARIA DA VITORIA-DA, 31 de outubro de 2014.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS W NËCATNA DE DËRITOS RELATIV05 AQa TWDUTQ

FEDERAIS E À DMa ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOUZA E BOMFIM LiDA a ME
CNPJt 10.715.767/0001-50
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
tado sujeito passivo ackie kiedfkado que i.4erem a ser apitadas, é ceflultalo que1. constam débitos administrados — Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),com a
1.
wig~ ~visa, nos termos do art. 161 da Le - 5.172, do 25 de outubro de 1900 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão jtdclal que determina 3ua
desconsideração para fins de certificação da regsaridSe fiscal; e
2. não constam ins~ em Olvida Ativa da Uiao re FrocwaøQria-Geral da

Fazenda Nacional

(PGR').

Contorne disposto nos arte. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

o
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BRASIL

tsta cer[ivao é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os *rgàos e turnos públicos da adn b.bc.ç.L direta a ele vinculados. Refere-se à situaçao do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as coitribuiçoes sociais previ5tas
nas alíneas 'a' a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei if 8.212, de a de julho de 1991.
A aceitaç5o desta ceddo esfá coMiciomda A verificação ue SLa autenwidaøe na Internet, nos

enderecos <http://wviw, receita,fâ2oflda govbP ou <Fittpilwww. pgfrLtaanda.gov br>.

Gerwao enitida 9ratlitamclte com base na Podaria Conjunta RFB/PGFN ei! 1,751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:14:32 do dia 0911112016 <hora e data de 8rasIa'
Válida até 08/05/2011.
Código de controle øa ueflJdae; gfg7,0A$3.A0134,3E8E
Ouglqtr rastn ou cmralo W~~ este doanerto

M,va Consulta

1 de 1

S

'rv papna
paa irApresSo

10/1112016
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Eniiss*o: 1411212016 10:14
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

Prefeitura Municipal de Santa Mana da Vitória
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agp± 1 3.91Z5OGt-19

rrrrrtn&-

tnat ujnlj ncuat IVM IDE UCDI 1IJZ
-O. UUO4Ô É,v

'o
fl! rrK r nnftnrntc r -rn &
Nrate Fantter

1 tnprva nn

Insaição Mwúcet fll.304J01131(7tta

GPFfl4PJ: 16.715.flTffieOib

rsvrn n ntrjs- -t eas -a

A

MaIv%n San" ~ da Vitória - NA CEP fl

RFtCM\IAflO

—

O DRE!TC C FT.

rx LX)i3ÍAR QW3QUEi &Eii'GS £jJE
SER APURADOS POSTERIORMENTE, E CER11FKM)O QUE. ATÉ A PRESENTE DATA. MO CONSTAM DFRITflC
1 RIU1AR1OS DO CONTR2U:NT5 ÂCMA CAiJD PARA CÜhi Ti iÃ «41C--'

WS**t*t*flfl*.tfl**a*Øfl44.,.4 *tfrttt*fla_Z_t_..A...,.U&a.

*ta 9~Id a,üIjde cm

7wmê

1

can Le Jc Gana_o TnutdSio tiupS.

Certidão válida atk 12tI2t17
Esla ceatidão

somente a Insalçáo Municipal aclnw denbfIda.

-

si -

C4d190 de m!*ole desta ce,tdjo: i...-- ' '

l3SeUSenea5neniel4s

limiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiinfluil1
Certidão emitida eletronicamente via internos A aceiteçüo dveta wtidu ce çgnødgnada ô vwiçaçjo
autenticidade na h,*anet, no adereça SatSco:
ia.nebtcom.tt E,&nico - Catidão Negativa - Vercer Autenbcidade

de aia
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JARDIM A~-~A MARIA DA VITÓRIA-SA CEP

A Chia

Ajuda

a

asa-

1Nausntíe nela (tÀTYÁ

4am' SERVICOS AO CIDADÃO 1 FGTS Empresa É Consulta
Renuiaridade do Empregador J Siluaç&o de Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social,
Nome Fantasia;
E~~

o

10715767/0001-50
SOUZA E BOMEIM LTDA ME

SOUZA E É3OMEIM

8 ACUDÍNA 219 SAIA / MALVAO / SANTA MARIA DA
VITORIA 1BA 47640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de lide maio de 1990, cerurica que, nea data, a
empresa acima IdentiFicada encontra-se em situação re9ular perante o
un6o de 6drantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a conbibulções eM, eficargos devidos,
decqrrer*es das ubngaØes com o FGTS.
Validade, 21)12/2016 a t910112017

Certificado Número: 201€122102353531791O
: -?or:naço obtida em 02/01/2017, às 18:58:52,
A .tiiiÀação deste Ce.'tiflcado pa.'a os fins p,eistoa em Lei es*
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa,
www.cl,ca.t.

e na

si.
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CAnA:.:

Páclina 1

cfRwrxnio

NRkT IVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COUZA. P BOMVIM LTDA - ME
!-!ATRIZ E FtLIAIS)cNPJ: 10.715.767/0001-50
Certidão li°; 122506606/2017

Expediçãw 02/01/2017, às l6;1O:fl
Validade: 30/06/2017 -. 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
certifica-se que
CQUZÀ 2 BOMPIM LTDA
uanhz E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
10.715.767/0001-50, liSo CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Traba1hiLa 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 & data da sua expedição.
No caso de pessoa jurldica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de su
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst .jus.br )
Crtid&o emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadoe
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenteg perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de e2ecuç49 de acordos firmados Ferante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissao de Conciliação Prévia.

D(ividac e suqestf,es: cndr.vtsc.jus. t)r
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTTCI'. DO Tp.APALI!c

TRANSPORTANDO O FUTURO

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIËNCIA
CONVITE 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2017

A empresa SOUZA E BOMEIM LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n° 10.715.767/000150, sediada à rua açudina n° 219,Bairro Maivão em Santa Maria da Vitória-Ba, CEP

47.640-000 DECLARA sob as penas da Lei ) que até a presente data , inexistem fato
impeditivo para a sua habilitação no presente processo iicitatório e não está
impedida de licitar ou contratar com a administração direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santa Maria da V

DE 2017.

5.76 /0001-50

115
oSOUZA
j E BOMFIM LIDA
ÇUDINM 219 .MALVÁ0

1. SANTArM

TÕP4AOA
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SJUflE
B)MFIiVt LTn4

TRANSPORTANDO O FUTURO

DECLARAÇÃO
Convite 001/2017
Processo Administrativo n° 013/2017

A Empresa SOUZA E SOMAM LTDA-ME, inscrita no CNPJ NQ 10.715.767/0001-50,

com

sede a rua Açudina, 219- Bairro Malvão em Santa Maria da Vitória-Ba, DECLARA, para
os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nQ 9.25499

e ao incisso

XXXIII, do artigo 7 da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem empresa menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos,demostrando cumprimento do art.27 INC V da L& 9.666/93 Pelo que, por a
expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

SANTA MARIA DA
Wa

I

cfí '

JANEIRO DE 2017.

ntos

186.306.935-68

e

A,10 315 151!00915fl
SOUZA t DOMPIM LTDP
•!U*AÇUDI1A. 2fl - MALVÃO
cEpaTG40-óoo

SANTA nARIA
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tOUflE
B JMFIPM ITDA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

1

Convite 001/2017
Processo de Administração nQ 013/2017

À Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe- Da.
Prezado Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Declaro sob as penas da Lei, que a licitante SOUZA E
BOMPIM LTDÂ-ME, localizado à Rua Açudina, 219- Malvão, em Santa
Maria da Vitória-Ba,CNPJ N° 10.715.767.0001-50 se enquadra na
definição do art.30 da Lei Complementar n° 123/06, pelo que pretende
exercer o direito de exclusividade conferido por esta Lei e que para tanto,
atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos
impedimentos constantes de seus 49•

SANTA MARIA DA VIT iRIA 8' LTDÂ-M E

SOUZA E BOMPIM LTDA
RUA AÇUDINA 219.MALVÃO

-

CP 41G40.000

SAN•TAMAP A DA v,yôs,A.as

EIRO DE 2017
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TRANSPORTANDO O FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Estado da Bahia
Av. Luiz Eduardo Magalhães, sín? - Centro

a

CADASTRO GERAL DE LICITANTES — PESSOA ]URtDICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE sAo FÉLIX DO CORIDt
Secretaria de Administração e Finanças
Fone: (77)3491-29211 Fax: (77)3491 1417
email: gerlicitaasaofelixdocoribe.ba.cjnv.hr
A
Comisso de Licitaço da Prefeitura de Co Félix do Coribe
Conforme solicitação da empresa em anexo, estamos efetivando o registro no Cadastro Geral de Licitantes
da Frefeltura Municipal de São Féiix do Coribe, para os fins e efeitos do artigo 34 d- Lei Federal n0 8.666, de
21 de Junho de 1993 e suas alterações, para que apresentamos os seguintes dad. , elementos e respectiva
documentação comprobatória da organização abaixo:
1. Nome ou Razão Souza e Bonfim - LTDA -M €
1.1. Nome Fana: Souza e Bonfim Fone: (77) — 3484 - 2732 - Fax:
2. Página na Internet (se houver): E-mail:
3. Endereço daSede: Ruajdina -n°2l9-Malvão- Santa Maria daViria-B Ce.: 47640-000 Da Filial:
4. Contato: Nome: E-mail: Wanderleycorreia@yahoo.com
Fon
O
Conta Corrente:
S. Código Bancário:
Código Agencia;
Nome Agência;
6.Inscrição no (CNP)): 10.715.767/0001-56 - Inscrição Estadual: ME - In- rlção Munlcipah
relacionada a e- !oto, exceto a
gestão de redes, construção de redes de abastecimento ae água. Coleta de esgoto '-construções
correlatas, exceto obras de irrigação, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes, serviço de operação e fornecimento de equipamentos para construção
com operador, obras de terraplanagem, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.

1. Ramo de Atividade: Coleta de resíduo não perigoso,d>'odad

S. Documentação Comprobatória Relativa a:

o

a) Habilitação Jurídica:
ai) Cópias da cédula de identidade;

( não

az) registro comercial, no caso de empresa individual;
a.3) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhando documentos de eleição de seij
administradores;
a.4) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; (não)
a.95 decreto dê autÔri2âcó êm go tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir. (não)
b)

Regularidade Fiscal:

b.1) prova de inscrição no cadastro de pessoa física (CPF)

( não)

b.2) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (CNPJIMF); ( sim
b.3)1 prova de inscrição no cadastro • de contribuintes municipal, compatível com o objeto contratual;
6.4) prova dê ineriflo no c2d2str 44ntes
i - w estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto
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SÃO FÉLIX DO COBWE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLÍX DO CORIBE
Estado da Bahia
Av. Lua Eduardo Magalhães, s/n.° - Centro

b.S) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
-Fazenda Federal (sim)
-Fazenda Estadual (sim)
-Fazenda Municipal (sim)
b.4) prova de regularidade relativa a Seguridade Social, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
nos termos do Art. 47 da Lei Federal n0 8.212/91; (sim)
b.4.2) prova de regularidade relativa ao FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, nos termos
do Art. 27 da Lei Federal n0 8.036/90. (sim)
e) Qualificação Técnica
cl) registro ou Inscrição na entidade profissional competente, do profissional; CREA-BA (não), pessoa física
(não), pessoa jurídica(não)
c.2) atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

(sk

público ou

privado,

c.3)contrato de vinculo do profissional com a empresa (não)
d) Qualificação Econômica - Financeira:
dl) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira do interessado, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
ue 3 (três) meses da data de apresentação do requerimento; (no)
d.2) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; (sim)
d.3) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (sim)
d.4) capital social esta demonstrado no contrato social (sim)
9. OBSERVAÇÕES:

a) A documentação acima poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administraçao ou publicaçao em Orgao da imprensa oficial
b) As Certidões emitidas pela internet serão Verificadas pela Administração quanto a sua autenticidade e
validade mediante consulta nas respectivas páginas;
c) Os Documentos devem ser entregues na ardem em que estão listados, anexados a este requerimento e
entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São FelIX do Coribe, Av, Luis Eduardo Magalhães,
s/n - Centro - CEP 47.665/000 - São Félix do Coribe - DA;

d) Considerar-se-o to somente aquelas certidões com o respectivo prazo de validade devidamente em
vigor,
10. O Registro Cadastral conferido ao Interessado terá validade de um (1) ano.

Declaro para os devidos fins que manteremos durante o prazo acima todas as condições de
habilitação e qualificação exigida para o cadastramento, bem como responsabilizamo-nos pelo
teor e conteúdo do presente re. erim - nto - - .ocumentaço fornecida.
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CQrÇIpUYUF3e øI ItlscriÇ.» e 1e SitIidÇro GitriI

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Con!ira os dados de identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergêrima prnvidence jt:lt
n 5va otuauzaçae çaøatraI,

REPÚBLICA FED E RATIVA DO BRA SIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
COMPROVANTE DE insciçÂo E DE
SITLJAÇAO CADASTRAL
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43,11.8-02 Preparaçao de canteiro e limpeza de terreno
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria tia Receita Federal tio Brasil
Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DiVIDA
ATIVA DA UNIÃO
NoI1ic CQN3TRUTQFA E LOCADORA LINCAR LTDA -ME
CNPJ: 10.526,70610001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever qLIa!qLle.'r u'vic:a
rêsponcibtdMo dc Sujeito pgivo ãtima dõntfficdõ QLJC viGrem a scr apuradas
nao constam penuencias em seu nome, relativas a creditos tributrios administrados pe1a Secretar2
da Receita Federal do Brasil (FF8) e a inscrições em Divida Ativa tia União junto à Procuradoria.
Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
Esta certidão é vâhda para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente fecieraivo pa'
rgics e fundos púb1 coa da administração direta a ele vnculados. Reherese á StLtaçáo dc
cdo paso n; onwto da RFO e ca PGFN e abrange noJus ve as ccnJrrnu'çes SOciaiS
pj
fl1b c a d do par3Tato Unico de ar 11
iE! r1 C, 2 12. de 24 de
dE
A

acettoção desta certidão está conJiciormda

erctc'eçcs<httpI/wwwreceitatazencJa JoV Os- ou hitpf/www

ç,je i
a
citn te

Certidão emitida gratuitamente com base na Portana Conjunta RFB/P3
Ernitsda as 15 19:50 do dia 03i12í201 chora e aata de Brasjl;a>
Valsas] ale O4!06/20
cód:go de controle cia certidão: 2A01AAQ1.A$BÇflC9
Qualquer rasura ou emenda invalidafa este cocunient0
-Obsoswaçous RFO
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SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa (te Débitos Tribttt: rios
(Emitida para o; efeitos dos aris, 1130 114d0 Lei 3956 øe 11 de øeiem.iro tlç 1U1 ÇçIiqv
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Tril,utario do Estado da Saha

Corlido N 20161571421
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Fica certifjcad3 que não constam, ate a presente data. oe'tcaodas de responsahilidadd Oi pessoa tlsir;a ou
dentiticada, relativas aos trt.utu-s administrados por esta Secretaria

cortrdao onIuba todos os seus estabelecimentos quanto à nexetôticra de débitos ir,cIjs, ve os ir;scrjtn
Attvo, de compe:ênc:a da Procw-adaría Geral dc Estado ressalvado o direito da Fazenda P3nI ç :tc Est:ic
ir aro o•aisq e r détitos que vierem a ser ,,u-adoe postorir

Esta

trs'itidu em 06/12/2010. conforme Portaria n° O1/9 sendo vàtída por É;ô dias contados a partir da dota

o ir

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZIÊNDÁRIAS OU VIA

IN1tRWFT, NO ENDÊRÊCO http:I/wwwsefaz.ba çiovbr
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I;ovrI(Nt)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DBITC
N° 00000212017

L.L,L, LINCAR LOCADORA, LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTADA ME
L .L .L, LINCAR LOCADORA, LUBRIFICANTES E LIMPEZA
(:PI.:ÍCNPJ 10.526 70610001.45

823

12 CORONFI FLORES. Ç2 SALA 101 CPiTRO
SANTANA. EIA. CEP 47700-OOC

:LSsAVADO O DIRFITci DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR OUAISC)(JEP DLPTC O'
2ADÜ?. PJSTERIORMENTE E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA NÃO CONS rAM DEBITeS
UARÍOS DO CONTRII3UIN1E ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICPIO

t*!wtsflt**

03/01/2017

do 3it 0210212017

1100009859

II 1 1 1

cum ris

k
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

'0

Informação obtida em ao ./1212015, às 09:09: 58.

5
Ci

Certificação Ilúrnero: 20161230031.6 1424098303
O
VI

ai

Va lidade: 30/ 12/2016 a 23/01/2017
c
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Certificado de Regularidade do FGTS -CRF
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CONSTPI;'I'EpJh E TOC'A!?íR; L
•TI2A
.O'flI 1:
WPi lu .526,706/00O1-45
certi.dac ir' : 12140541 /2C25
Expedição: 0/12/2016, G 1S:30,.L4
Validade 03/06 / 2017 - 180 (cen:o e oitenta) Más, nent aios <•i
do sua expedíço.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

de

SANTANA
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOOALI1AÇÂO

DE

rUNCIÔtJÀMflTO
EX EFC 1.O-----•----------

SJSC. MUNICIPAL

1'
7769

823

-J

--

2017

-CoCEogc
1.1.1. UNCAR LQÇAOQRA, LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTADA - ME

- ..NQWC PxTAt;.------- -.------.---.----.------

-..

LL.L, LINÇAR LOCADORA, LUBRIFICANTES E LIMPEZA
—4NSC'RÇÀ0 ESTADUAL--

12 CORONEL FLORES 52 SALA 101 CENTRO - SANTANA -

31

Construção Civil
-

----CNAt 4T(YOAO F1I'ÇI' A

Transporte escolar 4924S00

4924800

ÀÇ ÊXICÊNCIÂS DÁ LEGISLAÇÃO LM VIGOR
PARA FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTES HORARIOS:

ENQUANTO SATISFIZPR

(

Das: 00:00 á5 00:00
041A NiCO ATIVtADf---.-----05)1 2/2008

,
-.s
o oxorc{co e ativicade CCQrlOIlliCa nos Io9radouros púbIcos (ruas, pra,
tbcs Sem eUtO(IC0v ç$Q PODER EXECUTIVO MLINICÇPAL - Lo: 92E;2309

VALIDO ATÉ-

31112/2017

Marco Acrél:0 035 Sarnes

• MANTENHA-

- * EWLUGAR VtSVEL E RENOVADO ANUALMN F
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Prefeitura Municpa1

002392665

09101/2047

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ÇERTIDAQ E6TADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FOLHA 1!1

CERTIDÃO N°: 002392665

A I'LILenOudaUs dvvta ççflldao poucrA »vr çgnhírrruflh) pela uternet no sito do TtibunaI da Justiça lwww ljba jus or)

ÇLFiTIFICQ que, pesquiar1cio os registros de dStribuiçõés de fudos Civeis do
aitri;r as a data de 19101/2Q17. verliquol NADA CONSTAR em nome de;

tarjo

L.L.t.I LINÇAR LOCADORA, LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTOA, portador do CNPJ 10.526700001-4.
estabelecida na RUA CORONEL FLORE5, 52, 6ALA 101, CENTRO, CEP: 47700-000, Santana 3A.

Os

sào

do responsabilidade do solicitante, devendo a tituiaridade ser confenca pu
dados informados
ado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pote periodo do 25
os

flrttftec> f;nalvnerde oo o valor do Rt

4.04

Esta ceflido foi emitida pela interne! e sua vaidade e de
esta data sotA 11ecce53ri0 o Crnifldo Cd LilIid flOVO cetIiçiO.

lo DAi Docu'nanto

30 dias a partir da nata de sua enussO;; A;:
Salv200r. segunda1eir

PEDIDO N°

002392665

Ç) de ane:ro i

Artur da Concetç10 Costa rtc,
Setor '1v Cçr

-
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PODER JUDICIÁRIO

GOVISMO SVNSCWM

CANAPOEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE. TÉCNICA

A PREEFiTUPA Ml NICPÀL DF CANÃPOI. IS atesta que a empresa CONSI Pt
LOCADORA L1NCAR LWA CNPJ
Concorrência n° 006/2009, lerdo comc,

Jç o:, ;,. -;

rauspone le Alunos do Ensino 8Õco, Ersno Medio
Ensino Bascn e outros Serviços de :nSporte
Çar;apofls-ba e a mesma executou fielmente os servions cor ratagn

Gana uos-E3a,

OMFNGa

:VÁ COSTA

O REFEITO çlIJ Nt 1 PAI,.

t de deze'
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r

GOVERNO MUNICPJ
CANÁPOLIS
Ii

is

J)
-

ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE, atesta
que a empresa CONSTRUTORA Ë LOCADORA LINCÂR LTDÂ,
CNPJ no 10.256.706/0001-45, foi ganhadora do PREGÃO
PRESENCIAL nó 009/2009, tendo como objeto os Serviços de
Locação de Caminhões Basculantes e Carnnhões com carroceria
de madeira para realização de transportes de resíduos s61idos.

dorniciliares, na sede e zona Rural do Município de São Feflx do
Coribe-Ba, sendo que a mesma executou fielmente os serviços
contratados no ano de 2009.
Atestam ainda que não houve fatos supervenientes que desabonem
sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de quaIdade e
desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo
reclamação ou objeção quanto à qualidade dor. rérvioõg âtá no dia
30 de dezembro de 2012 quando encerrou suas atividades junto ao
município.

São Felix do Coribe-Ba. 30 de dezembro de 2012.
/'f

f/;f/T (1fffr•f.1.. :r/

h}7WlO 40a EsTFLANAMoa
/
Prefeito Municipal

WWW ZO

DO CflR
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LinCar
LOCADORA

TEL.: (77)3484.3436
CNPJ: 10.526.70$/0001-45
Rua Coronel flores, 52, Sala 101- Centro - CEP 47.700-00 - Santana-BA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V DA LEI N° 8.666193.
Convite n° 001/2017

Processo Administrativo no 013/2017

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da licitante
L. L. L. LINCAR LOCADORA LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o ri0 10.526.706/0001-45, localizada na Rua Gel. Flore-5, 52, saia 101, centro,
Santana-BA, representada pelo sócio Geraldo Fernandes Cruz, vem, pela presente,
declarar, sob as penas da Lei, que a mesma não desenvolve trabalho noturno,
perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve
qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos, demonstrando cumprimento do Art. 27, Inc. V da Lei n°
8.886/93.
Santana-BA, 13 de janeiro de 2017.
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L. L. L. LINCAR LOCADORA LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA-ME

CNPJ; 10.5207QQI000I-45
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L.L.L. LINCAR LOCADORA. LUBRIFICANTES
E LIMPEZA LTOA - ME

L.L.L. LINCAR LOCADORA, LUBRIFICANTES
CNPJ: 10.526.700/000145
Rua Coronel Flores.52,SaIa 101 .Centro - CEP 4T.70000-Sentana-DA

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA
Convite 001/2017
Processo Administrativo n° 013/2017

A empresa L. L. L. LINCAR LOCADORA LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA-ME,
inscrita no CNPJ sob o no 10.526.706/0001-45, localizada na Rua Cel. Flores, 52, sala
101, centro, Cantaria-BA, representada pelo sócio Geraldo Fernandes Cruz, declara,
sob as penas da Lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório e esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Santana-BA, 13 de janeiro de 2017.
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L. L. L. LINCAR LOCÁi6ORA LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA-ME
CNPJ: 10.526.706/0001-45
Geraldo Fernandes Cruz

Sócio
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ncãr

LOCADOPA

L UMPEZA L.TDA -

LOCADORA

TEL: (77) 34844436

CNPJ: 10.528106/000145

Rua Coronel Flores, 52, Sala 101 - Centro - CEP 47.700-00 - Santana-BA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 30 E NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS
DO § 40 DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR P4° 123106 E SUAS ALTERAÇOES

Convite 001-2017
Processo Administrativo n° 013.2017
Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa L. L. L. LINCAR LOCADORA
LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 10.526.708/000145, localizada na Rua Cel. Flores, 52. sala 101, centro, Santana-BA, representada pelo
sócio Geraldo Fernandes Cruz, se enquadra na definição do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06, pelo que pretende exercer o direito de exclusividade
conferido por esta L& e que, para tanto, atende suas condicõet e requisitos, no
estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 40.
Santana-BA, 13 de janeiro de 2017.

n.--e.-e4f 45L
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L. L. L. LINCAR LOCAr(A LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA•Mt
CNPJ: 10.526.706I0001-45
Geraldo Fernandes Cruz
Sócio
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LinCar

L.L.L. LINCAR LOCADORA, LUBRIFICANTES
E LIMPEZA LTDA. ME

0

1

TRANSPORTANDO O FUTURO

PROPOSTA DE PRECO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE-BA.
Comissão permanente de Licitações
Convite n° 001/Z017- processo Administração n"01312017

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto do termo de
referência (anexo 1), deste convite,a qual totaliza a quantia de R$
74.212,00 (setenta e quatro mil, duzentos e doze reais), já incluídos todas
as despesas necessárias para realização dos serviços incluindo-se as de
mio-de- obra,fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em
geral e qualquer outros encargos que incidir sobre a execução destes

o

serviços.
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados
apartir da data do ato de abertura da licitação.
Declaramos sue estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital
e seus anexos, bem como acoitamos todas as obrigaõos especificadas.
Ca5o nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o

contrato no prazo determnado no andamento de convocação.
Abaixo detalhamento da proposta:

Item
01

flescrço
Poda de árvores com
limpeza de galhos secos e
retirada de parasitas

UN

QUANT

UN

150

V. UNIT.

V. TOTAL

81,20

12.180,00
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entulhos

02

Capina,roçagem e raspagem
manual de passeios, guias,
sargetas, vias e logradouros

03

Limpeza manual de sargetas
e boca de lobo.
Varrição manual de vias
públicas pavimentadas e não
pavimentadas da sede e
povoados do município.

M2

2.730

9,25

25.252,50

públicos.

04

H
Km

90

9,00

478

810,00
75,25

35.969,50

TOTALR$ 74.212,00

janeiro de 2017

SÃO FCLIX D

M LTDA-ME
N° 10.715.767/0001,$Q

flaJõOO1b 1

SOUZA E BOMFIM LTDA
1.11k
AeLrnII.IA. 219. MALVÃO
- 47440-000

SANTA MARIA DA VITORIAS
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,incluindo remoção de

LinCai'\

PROPOSTA COMERCIAL
Convite n0 00112017

Processo Administrativo n° 013/2017
A
Prefeitura Municipal de São róI;x do Coribe-BA
Âtt. Comissão de Licitação

Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto do Termo de Referência
(Anexo 1) deste Convite, a qual totaliza a quantia de R$ 75.320,00 (setenta e cinco
mil, trezentos e vinte reais), para o lote 01 (um), já incluídas todas as despesas
necessárias a adequada realização dos serviços, incluindo-se as de mão-de-obra,
fretes, impostos e taxas de qualquer espócie, tributos em geral e quaisquer outros
encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução destes serviços.
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data do ato de abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas no
Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocação.
Planilha Orçamentária
TEM

DESCRIÇÃO

Poda de árvores com limpeza de
galhos secos e retirada de
parasitas, incluído remoç8o de
1 entulho
Capina, roçada e raspagem
manual de passeios,
guiassarjetas, vias e logradouros
2 públicos
Limpeza manual de sarjetas e
3 bacas de lobo.
Varrição manual de via publicas
pavimentadas e não pavimentadas
4 da sede de povoados

4-,

UND. QTDE.

V. UNIT.

V. TOTAL

UN.

150

83,40

12.51000

M2

2730

8,90

24.297,00

ÕÓ

11,00

990,00

476

76,50

37.523,00

H

Km

R$ 75.320,'' (setenta e cinco mil, trezentos e vinte reais).

3*
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L.L.L. LIPICAR LOCADORA. LUBRIFICANTES
fl .ELIMPEZALTDA-ME
TEL.: (77) 34843436
CNPJ: 10.526.70610001-45
LOCADORA
Rua coronelFlorfl,52, Solo lQl-Cenfro.cEp47j00-oo.srsna-BA

LiriCar
LOCADORA

TEL.; (77) 34e44430
QNP.J: 10.526.70610001-45

Rua Coronel Flores, 52, Sala 101 - Centro - CEP 47.700-00 - Santana-SA

521 .709/0001
b.iCAR LOCADORA.

Santana-BA, 13 de janeiro de 2017.
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QNPI; 10.020.70010001-45

MPtZA L.TDA-ME

Geraldo Femandes Cruz
Sócio
Fone: 77 3484-3436

e-mail: Qeraldo-snt201 2(Uhotmail,com
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L.L.L. LINCAR LOCADORA, LUBRIFICANTES
E LIMPEZA LTDAÍ ME

(

Convite n°00112017
Processo Administrativo n° 013/2017
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA
OOMI33AO PERMANENTE DE LICITAÇOES
Apresentamos nessa proposta para aquisição do objeto do Termo de
Referência (Anexo 1) deste Convite, a qual totaliza a quantia de R 78.732,00 (setenta e nove mil,
setecentos e trinta e dois reais), para o lote 01 (um), já incluídas todas as despesas necessárias a
adequada realização dos serviços, incluindo-se as de mão-de-obra, fretes, impostos e taxas de
qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execução destes serviços. Abaixo planilha orçamentária:
ITM

DESCRIÇÃO

UNO.

QTOE.

V. UNIT.

V. TOTAL

Poda de arvores com limpeza de galhos secos e
retirada de parasitas, incluído remoção do
1 entulho.

IJN.

150

83,80

12.540,00

M2

2.730

10,50

26.665,00

90

8,50

765,00

478

79,00

37.762,00

Capina, roçada e raspagem manual de
passeios, guias,sarjetas, vias e logradouros
2 públicos.

a Limpeza manual de sarjetas e bocas de lobo.
Varrição manual de via públicas pavimentadas e
4 não pavimentadas da sede de povoados

H

Km

o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
do ato de abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas
no Editei e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocação.
Oocos-BA,13 de janeiro de 2017.

ITAGUARI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ ri* 10.547.036/0001-43
Augusto Lopes de Oliveira Neto
CPF: 026.789.466-56
Sócio Administrador
e-mail: contabilidadealmeida@gmail.com

C_
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PROPOSTA COMERCIAL

STADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Aos (reze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, &s nove horas e quinze,
reuniram-se, na saia do setor de licitações da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
- Â, localizada à Avenida LUÍS Eduardo Magalhaes, SN, centro a Comissão
Permanente, formada pelo Senhor Luiz Carlos Ferreira, Presidente, Luciene de Souza
Moreno e Reginaldo Alves Gonçalves, membros, servidores deste Município, nomeados
para esta comissão através do Decreto Municipal n° 929, de 02 de janeiro de 2017,
juntamente com os representantes das empresas convidadas, com a finalidade especifica
de analisar a documentação das empresas, participantes da licitação modalidade Convite
no 001/2017, destinada a escolha da proposta mais vantajosa para administração na
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza e
conservação de ruas, praças e prédios públicos do município de São Félix do Coribe-DA,
conforme especificações do Termo de Referência, anexo do edital deste Convite. Foram
convidadas para participarem deste certame as seguintes empresas: ITAGUARI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDÂ - ME, inscrita no CNPJ sob o flQ 10.547.0361000143, estabelecida à Rua dos Viajantes, SN, Centro, Cocos - BA, representada pelo sócio
Augusto Lopes de Oliveira Neto; - SOUZA E BOMFIM LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob
o n° 10.715.76710001-50, situada na Rua Açudina, 119, Bairro Malvão, Santa Maria da
Vitória-BA, representada pelo procurador Sr. Wanderlei Correia Santos e a empresa L. L.
L. LINCAR LOCADORA LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob
o n° 10.26,7010001-45, localizada na Rua Cel. Flores, 92, sala 101, centro, SantanaBA, representada pelo sócio Geraldo Fernandes Cruz. Dando prosseguimento, a
comissão iniciou a abertura dos envelopes de habilitação e constatou-se que a empresa
bOUZA E DQMFIM LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 10.715.787/0001-50 apresentou
a CND Municipal com data de validade expirada, porém, por se tratar de Microempresa foi
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 147/2014. Ás
demais empresas convidadas apresentaram a documentação exigida no edital, assim,
todas foram habilitadas a participar da próxima fase do certame. Passou-se para a
próxima fase deste certame, ou seja, a abertura dos envelopes de propostas, uma vez
que as licitantes manifestaram a sua desistência do prazo recursal. Em seguida a
Cômiggão procedeu à abertura do envelope de proposta, que após analisar sua
regularidade, observou-se que as empresas apresentaram os seguintes valores;
ITAGUARI PRESTAÇÃO DE 3ERVIÇO3 LTDA - ME apresentou o valor de R$
79.732,00 (setenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais), a empresa SOUZA E
DOMFIM LTDA-ME apresentou o valor de R$ 74.212,00 (setenta e quatro mil, duzentos e
doze reais) e a empresa L. L. L. LINCAR LOCADORA LUBRIFICANTES E LIMPEZA
LTDA-ME apresentou o valor de R$ 75.320,00 (setenta e cinco mil, trezentos e vinte
reais). Diante das propostas apresentadas, a comissão declarou vencedora do certame a
empresa E BOMFIM LTDA-ME, CNPJ: 10.715.767/0001-50, por apresentar a
Av. Luis Eduardo Magalhães, SN, centro.

So Félix dó Córlbe-BA. CEP: 41.66-000
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01312017
CONVITE 00112017

i

ESTADO DA BAHIA
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ÇQRtBE

Luiz Carlos Ferreira
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Luciene

' Vza Moreno

MEMBRO

Reginaldo1ves Gonçalves
MEMBRO

ITAGUARI PRESTAÇ O DE SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ n0 10.547.03610001-43
LICITANTE

7

LTDA-ME
SOU gi'
-rr"fl7' '10710001-50
ANTE

L. L. L. LIUCÂR LOSOOPA LUBRIFICANTES àMtZA LTDA-M
CNJ nó 15.92G.70G10001-46

LICITANTE

Av. Lute Eduardo Magalhães, SN, centro, São FéIIx do Coribe-BA, CEP: 47.665-000
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documentaç8o exigida no edital e a proposta de menor valor, qual seja, R$ 74.212,00
(setenta e quatro mil, duzentuo e doze reais), sendo, portanto, a proposta mais
vantajosa para a Administração. Foi comunicado a licitante vencedora que a contratação
ficara condicionada na apresentação da CND Municipal válida em até 05 (cinco) dias úteis
a partir do dia 13 de janeiro de ZQ1 7 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,
a qual eu, Luiz Carlos Ferreira, Presidente da Comissão de Licitação, lavrei a presente
ata, que uma vez lida e aprovada, vai assinada por todos os membros e licitantes.

1

'

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/201.7.

CONVITE N° 001/2017.
FhBZÇR JURíDICO FINAL

EMENTA: contrataçao de empresa especializada pata execução dos
serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e prédios públicos
do município de São Félix do Coribe-BA, cujo custo foi estimado em
74.212,00 (setenta e quatro mil, duzentos e doze reais), conforme
cotações de preços anexas ao processo.

Examinado as pe9as que compõem o Processo em referência, onde se

sagrou vencedora a empresa SOUZA E BOMFIM LTDA-ME, CNPJ
10.715.767/0001-50, situada na Rua Açudina, 119, Bairro Malvão, Santa
Maria da Vitória-BA, para execução dos serviços de limpeza

e

conservação de ruas, praças e prédios públicos do município de São
Felix do Coribe-13A1 pelo valor global de R 74.212,00 Çsetenta e
quatro mil, duzentos e doze reais), constatei que o mesmo está
formalizado devidamente dentro da legalidade e de acordo

o que

preceitua a Lei e.666/93 e suas alterações, nau havendo nada que
possa impedir sua Adjudicação e Homologação.
Assim sendo, recomendo ao Prefeito Municipal de São Fé)i.x do
coribe-BA que proceda a sua Homologação.

Este 4 o meu Parecer.

sÃo FÉLIX DO CORIBE - BA, 13 de janeiro de 2017.

Assess

unicípio

tzti4tf
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DË tÃO rÉux DO CORIGIS

sÃo 1(11K P9 ÇQRWL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2017
CONVITE CCO0I/201 7

ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutai Eudes Ribeiro Ferreira,
atendendo o procedimento da Comissão Permanente de Licitação, referente ao Convite n°.
CCO0I/2017, cujo objeto execução dos serviços de limpeza e conservação de ruas, praças e

prédios públicos do município de São Félix do Coribe - RA. Adjudica o objeto a empresa SOUZA E
BOMFIM LTDA-ME, CNPJ: 10.715.76710001-50, situada na Rua Açudina, 119, Bairro Malvào,
Santa Maria da Vitória-BA, no valor global de $ 74.212,00 (setenta e quatro mil, duzentos e doze
reais), conforme as condições apresentadas, e nos (ermos do ar(.43 inciso VI

São Félix do C

da lei &. 8.eee192.

jané ode 2017.

'udes Ribeiro Ferreira
Prefeito Municipal

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALUXES, SI14 - CENTRO - SÃO PÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP 47.665-000
TEL.:(77) 3491-2921/ FAZ: (77) 3491-3194 — EMAIL: adm@saofelixdocoribe.ba.sov.br
Site: www saofelixdocoribe.ba.gov.br - CNN: 16.430.951/0001-30
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0)

rTÀbÓ DA MI-HÁ

JARDIM AMÉRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - DA CEP
CNFJ: 13.912.50610001-19

CERTIDÃO NÊCÂTIVÂ nr DÉBITOS
Número: 000010/2017.E

Nome/Razão Social: SOUZA E SOMFIM LTDA
Nome Fantasia:

LIMPEZA P0 QT
CPF/CNPJ: 10.715.767/0001-50

Inscrição Municipal: 001.304.001181Endereço:

Rua Áçudina, 210 SALA
Malvão Santa Maria da Vitória - BA CEP: 47640-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A
SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, MÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIaUTAKIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:
*****************************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************************
******************* ******

06101(917

Esta certidão foi emitida em

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão valida ate; 08/04/2017
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 160000242529000000136009000120101080

II

Ii
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Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https:I/santarnariadavitoria.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 09/01/2017 às 10:44:28

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 661b7333-98a2-40e9-9856-e0afa38834c6

Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória
AVENIDA BRASIL, 723

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO rÉLIX DO QORIOE

CERTIDÃO

•

Certifico para os devidos fins que ás dez horas e vinte e cinco
minuto6 do dia 16 de janeiro de 2017 a empresa SOUZA E BOMFIM LTDA-ME,
CNFJ: 10.715.767íQQ01- 0 apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais
válida, a qual fora apresentada com data de validade expirada na data do certame.
Diante do exposto, certifico que a empresa acima está apta a
contratar com a rrefeítura Municipal de São Félix do Coribe-BA.

Cocos - Bahia, 17 de janeiro de 2017.

LUIZ CARLOS FERREIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Luis Eduardo Magalhaes, SN, centra, aaa FÕlIx do coribe-BA, CEP: 47.665-000

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 661b7333-98a2-40e9-9856-e0afa38834c6

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2017
CONVITE N° 001/2017

LTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 01312017
CONVITE N° 00112017
HOMOLOGAÇÃO

1

HOMÓLOGO o Processo Administrativo n° Ola/2017, Convite n°
001/2017, para que surta os sous efeitos jurídicos e legais e determino a
contratação da empresa SOUZA E BOMFIM LTDA-ME, CNPJ:
10.715.78710001-50, situada na Rua Açudína, 119, Bairro Malv&o, Santa Maria
da Vitória-RA, para execução dos serviços de limpeza e conservaçao de ruas,
praças e prédios públicos do município de São Félix do ConDe-DA, conforme
especificações do Termo de Referência, pelo valor global de R$ 74.212,00
(setenta e quatro mil, duzentos e doze reais).
São FéIix do Coribe

o

- RÃ, 17 dêjneiro de 2017.

DES RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal

Av. Luis Eduardo Magalhães, N, centro, São FéIIx do Coribo-BA, CEP: 47665-000

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 661b7333-98a2-40e9-9856-e0afa38834c6

oe SÃO F&IX DO CO DE

ti
São Felix do Coflbe/Eahla
Sexta-Feira. 24 de Fevereiro de 2017

Diário Oficial do

Município

sÃo flLIX DO COlIDE

N 2 000595/ Ano: VI

RESUMOS DE ADJUDICAÇÕES
O PREFEITO DE SÃO UtLIX DO QORI6E, ESTADO DA BAHIA, Jutaí Eudes Ribeiro
Ferreira, atendendo o procedimento cia Gomiaaao Permanente de Licitação, referente
à Licitação Convite n°. CCO0I/2017, cujo objeto execução de serviços de limpeza e
conservação de ruas, praças e prédios públicos do município de São Félix do Coribe
- BA, adjudica o objeto a proponente Souza e Bomfim Ltda - ME, no valor global de
R74212,00 (setenta e quatro mil e duzentos e doze reais), conforme as condições
apresentadas, e nua termos uo art.43 inciso VI da lei n08.666./93. Em 1310112017.

O PREGOEIRO DE SÃO FELIX DO CÕRIRE, ESTADO DA BAHIA, atendendo aos
procedimentos legais da Licitação Pregão Presencial n°. PP057/2016, cujo objeto
aquisição de combustível para este município, adjudica o objeto a proponente IOR
Combustíveis Ltda, no valor global de R$969.700,00 (novecentos e sessenta e nove
mil e setecentos reais), conforme as condições apresentadas, e nos termos do art 43
inciso VI da te; n0 8S99./92. Em 2010112017.

Ao

l

Avenida Luis Eduardo MagalMca, SIN - Centro, So FeI& do Cone— Bahia.
www.aofelixdoconibe.ba.sov.br / Tel.: (77)3491-2921
E-mnil: ditnio oflciaIQ)çno(eIixdoconibe ba.gov br
ASSINATURA DIGITAL - ICP/RRÀgIL: Á32ÜP722O232O0C57221 7BBCAB4EED
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ADJUDICAÇÃO

6LL
Diário

Oficial do

Município

São Felix do Coribe/Babia

SextaFeIra, Z4 de Fevereiro de 2017

sAo FtLIX DV CORIBE

N9 0005951 Ano; Vi

RESUMOS DE HOMOLOGAÇÕES

O PREFEITO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutai Eudes Ribeiro
rerreira, atendendo o procedimento da Comiaso Permanente de Licitação, referente
à Licitação Convite n0. CCO0I/2017, cujo objeto execução de serviços de limpeza e
conservação de ruas, praças e prédios públicos do município de São Felix do Goribe
- BA, homologa o procedimento licitatório ao proponente Souza e Bomfim Ltda - ME,
no valor global de R$74.212,00 (setenta e quatro mil e duzentos e doze reais),
conforme as condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei
n 08.666.193. Em 13101/2017.

O PfFITQ DE SÃO FÈLIXDO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Jutaí rudes Ribeiro
Ferreira, atendendo aos prooed;mentos lesais da Licitação Pregão Presencial
PP057/2016, cujo objeto aquisição de combustível para este municfpi6, homologa o
procedimento licitatóruo ao proponente ICR Combustíveis Ltda no valor global de
R$989.700,30 (novecentos e sessenta e nove mil e setecentos riis),õohfornie as
condições apresentadas, e nos termos do art.43 inciso VI da lei n08.666.193. Em
Q(Q1I2O17.

t/
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Avenida Luis Eduardo Magalhães, SftJ - Centro, São Felix do Coribe - Bahia.
ww saofelixdocoribeba gov.br/ Te).: (77)3491-2921
E-mail: diario.pfiçiaIcsaofelixdoeoribe.ba.govbr
ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: A3282F7223D23BD0C57921788CA84EED
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HOMOLOGAÇÕES

Diário Oliclal do
v1 Ufl iCÍpIO

SÃO FELIX Do CORIBE

Sã. Felix do Corlbe/Bahla
exta-Pelra, 24 de Peverelro de 2017
N1000595/ Ano: VI

EXTRATO DE CONTRATOS

signatrb:

a 28/02/207. Dispositivo Legal: Lei

8.568/93.
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Avenida LaS Eduxido Magalhie, 51T4 - Canro, Sio Felix do Coribe - W.
»WI4
IeIid€.w[ib. be go ti' rei.: (77)3491-2921
E-mail: diaio.a ia(@oonSïI&nrihe lIa gov li
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030A/2017. Contratante: Prefeitura Municipal de São Fólix do Coribe,
Pre(etfo Municipal Jutai Eudec Ribairo Ferreira. Contrfldó: Souza e
Bomtim Ltda — ME. Objeto: Execução de serviços de limpeza e conservaçao de ruas,
praças e prédios públicos deste município. Valor Global R$74.212.00. Vigência: 17101
Contrato n0.

