Empresa Municipal a e Apo., G r••••• • •
CNN: 34.079.590/0001-01Inst. Est.:28.859
Itabuna - Bahia

EMASA
DE

gum IWIEMAINIO

ALICATE DE CORTE
44 DIAGONAL
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CONECTOR DE DERIVAÇ
PERFURANTE 25mm (tipo
Morce uinho)
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UND

LOTUS

03
UND

32,82

,ètri

DEMAPE

10
UND

LIEGE
17,25

258,75

46 58

93,16

46 18

554,16

67,06

804,72

891 85

891,85

424,20

424,20

5,82

116,40

29,26

1.170,40

16,01

320,20

21,04

315,60

375 25

1.125,75

CISER

201

160 80

CO HEALTHY

363,67

727,34

371,45

7.429,00

371,45

7.429,00

LOTUS

0,16

24,00

LOTUS

0,14

21,00

LOTUS

0,18

27,00

LOTUS

0,35

52,50

LOTUS

0,24

36,00

INTELI

3,64

54,60

INTEL!

8,02

120,30

INTELI

12,43

186,45

INTELI

18,95

INTELI

16,53

15
UND

47 MULTIMETRO DIGITAL

LOTUS

02
UND
12

48 RELÊ FALTA DE FASE 220 V

QUALITRONIX

UND
49 RELÉ FALTA DE FASE 380 V

LIEGE

12
UND

01

50 EXAUSTOR 220V 60CM
UND
51 EXAUSTOR 220V 40CM
PINO MACHO PARA TOMADA 3 UND
PINOS 10 A
UND
53 SOLDA 50X50 ESTANHO
UND
54 TOMADA 3P (FÉMEA) 10 AMP.
UND
55 TOMADA SISTEMA X
TRANSFORMADOR 220/110V
UND
2500W DE VOLTAGEM
PARAFUSO PARA BUCHA S10, UND
CABEÇA SEXTAVADO
TERMÓMETRO
UND
INFRAVERMELHO CO MIRA
UND
BÓIA DE SINALIZA00
SUPERIOR 15 A (PARA
ESGOTO)
UND
BÓIA DE SINALIZACAO
INFERIOR 15 A (PARA
ESGOTO)
UND
BUCHA S8
UND
BUCHA S6
UND
BUCHA S10
UND
PARAFUSO PARA BUCHA S8
ESTRELA
UND
PARAFUSO PARA BUCHA S6
ESTRELA
UND
TERMINAL PARA CABO
FLEXIVEL 25MM2 (PRESSÃO)
UND
TERMINAL PARA CABO
FLEXÍVEL 50MM2 PRESSÃO)
UND
TERMINAL PARA CABO
(PRESSÃO)
68 FLEXIVEL 70MM2
UND
TERMINAL PARA CABO
(PRESSÃO)
2
69 FLEXIVEL 90MM
UND
TERMINAL PARA CABO
1
I 70 FLEXIVEL 120MM2 (PRESSÃO

01
20
40
20
15
03
80
02

VENTISOL
VENTISOL
TRAMONTINA
WORKER
RADIAL
RADIAL
LIEGE

FERPI
20
FERPI
20
150
150
150
150
150
15
15
15
15
10

:14'3i2;
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TERMINAL PARA CABO
71 FLEXIVEL 240MM2 PRESSÃO
TERMINAL PARA CABO
72 FLEX1VEL 300MM2 (PRESSÃO)
PARAFUSO PARA BUCHA S10
73 ESTRELA

74 CHAVE TESTE NEON
ALICATE UNIVERSAL DE 12"

75
76
77
78
79
80
81
82
83

ISOL. 1000V PROFICIONAL
ALICATE DE BICO DE ISOL.
1000V PROFICIONAL
TOMADA 2 CESSÕES DE
EMBUTIR UNIVERSAL
INTERRUPTOR DE 2 CESSÕES
DE EMBUTIR
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UND
10
UND
10
UND

70
UND
05
UND
03
UND
03
UND
10
UND
10
UND

FUSÍVEL NH 0 500A

25
UND

FUSÍVEL NH 1 500A

25
UND

FUSÍVEL NH 2 500A

25
UND

FUSÍVEL NH 3 500A

25
UND

FUSÍVEL NHO 200 A

25
UND

84

FUSÍVEL NH 1 200 A

25
UND

85

FUSÍVEL NH 2 200 A

25
UND

86

FUSÍVEL NH 3 200 A

25

UND
87

25

FUSÍVEL NH 0 100A

UND
88

25

FUSÍVEL NH 1 100 A

UND
89

25

FUSÍVEL NH 2 100 A

UND
30

90 FUSÍVEL NH 0 300 A
UND
91 FUSÍVEL NH 1 300 A
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30
UND
30

92

FUSÍVEL NH 2 300 A

93

FUSÍVEL DIAZED DE 16 A

94

FUSÍVEL DIAZED DE 20 A

95

FUSÍVEL DIAZED DE 25 A

96

FUSÍVEL DIAZED DE 30 A
CAIXA CONDULETE TIPO C 3/4

UND

7 C/ TAMPA S/ROSCA
CAIXA CONDULETE TIPO T 'A
C/
TAMPA S/ROSCA
98

UND

UND
10
UND
10

UND
10
UND
10
10
10

INTELI
INTELI

31,23
31,23

LOTUS

.a -. 1

L 31Z36'

ei..s :
31 , !

0,43

30,10

7,45

37,25

201,46

604,38

35,44

106,32

26,73

267,30

13,59

135,90

4,75

118,75

4,75

118,75

4,75

118,75

4,75

118,75

4,75

118,75

26,98

674,50

26,98

674,50

26,98

674,50

26,98

674,50

26,98

674,50

POT. LIGHT

26,98

674,50

POT. LIGHT

26,98

809,40

POT. LIGHT

26,98

809,40

POT. LIGHT

26,98

809,40

POT. LIGHT

7,94

79,40

POT. LIGHT

7,94

79,40

POT. LIGHT

7,94

79,40

POT. LIGHT

0,94

9,40

TRAMONTINA

22,58

225,80

TRAMONTINA

22,58

225,80
./

LOTUS
LOTUS
LOTUS
RADIAL
RADIAL
POT. LIGHT
POT. LIGHT
POT. LIGHT
POT. LIGHT
POT. LIGHT
POT. LIGHT
POT. LIGHT
POT. LIGHT

POT. LIGHT
POT. LIGHT
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CAIXA CONDULETE TIPO R ais
UND
99 C/ TAMPA S/ROSCA
UND
CAIXA CONDULETE TIPO LL 3/4
100 C/ TAMPA S/ROSCA
UND
CAIXA CONDULETE TIPO LR 3/4
101 C/ TAMPA S/ROSCA
UND
CAIXA CONDULETE TIPO E a/4
102 C/ TAMPA S/ROSCA
UND
TUBO ELETRODUTO DE ah"
103 SOLDAVEL
UND
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
104 10 A DIN
UND
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
105 15A DIN
UND
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
106 20A DIN
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
UND
107 25A DIN
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
UND
108 30 A DIN
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
UND
109 50 A DIN
DISJUNTOR MONOFÁSICO DE
UND
110 70A DIN
DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 A
UND
111 DIN
DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 A
UND
112 DIN
UND
113 DISJUNTOR TRIFÁSICO 150A
UND
114 DISJUNTOR TRIFÁSICO 250 A
UND
115 DISJUNTOR TRIFÁSICO 300 A
UND
116 DISJUNTOR TRIFÁSICO 500a
UND
117 DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 A
UND
30
A
CHAVE
REVERSORA
118
UND
CANALETA SISTEMA X 2/10
119 ADESIVADA
UND
120 CANALETA ADESIVA 20/20
UND
CAIXA SISTEMA X DE
121 SOBREPOR
UND
SVVITE DE 2 SEÇÃO SISTEMA
122 X
UND
TOMADA PARA TELEFONE
X
.
J123
123 SISTEMA
UND
CONJUNTO ARTOP DE
124 SOBREPOR 30a
UND
1 125 PILHA ALCALINA AAA 1,5 V
UND
126 ITUBO ELETRODUTO DE 50MM

10
10
10
10
20
06
06
06
10
10
05
05
08
10
02
02
01
01
04
02
20
20
20
06
10
05
40
15

22,58

, .
2200° .
'Ile •
S
22

22,58

225,80

22,58

225,80

13,73

274,60

9,78

58,68

9,78

58,68

9,78

58,68

9,78

97,80

9,78

97,80

1960
,

98,00

19,60

98,00

47,74

381,92

54,08

540,80

754,58

1.509,16

1.551,85

3.103,70

1.552,05

1.552,05

2.526,44

2.526,44

75,69

302,76

279,29

558,58

8,64

172,80

8,73

174,60

27,59

551,80

197,67

1.186,02

RADIAL

11,65

116,50

SEBRATEC

250,12

1.250,60

STECK

4,22

168,80

ANDALUZ

44,34

TRAMONTINA
TRAMONTINA
TRAMONTINA
TRAMONTINA
ANDALUZ
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
STECK
ANDALUZ
TP LINK

I

2258

i

Q
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TERMINAL PARA CABINHO
127 FLEXIVEL 6MM

UND

128 FIO PARALELO 2X2,5MM

100
UND

129 ELO FUSIVEL DE 5H
RELE T RMICO DE 150 / 300
130 AMP.

20

UND
02

UND

131 CABO FLEX1VEL 1,5MM 750 V

100

UND
132 CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750 V

200

UND
133 CABO FLEXÍVEL 4MM 750 V
134 CABO FLEXÍVEL 6MM 750 V
CABO PP REVESTIDO 3 x
135 2,5mm 750V
136 CAIXA EMA 0 60x60x30
137 CAIXA EMA 0 60x40x30

BOCAL COM SENSOR DE
138 PRESEN A E27
BOCAL COM FOTOCELULA
139 E27
CELULA FOTOELÈTRICA
140 1000W 220V COM BASE

LIEGE

40

300

UND
200

UND
60

UND
02

UND
02

UND
10

UND
05

UND
10
TOTAL

LIEGE

ENGECONN
ENGECONN
ENGECONN

CONDUSCABO
ANDALUZ
ANDALUZ
LIEGE
LIEGE
LIEGE

3,20
757,0

27,13

542,60

82,48

164,96

1,94

194,00

2,81

562,00

5,81

1.743,00
1.466,00

18,34

1.100,40

1.170,21

2.340,42

1.167,88

2.335,76

56,28

562,80

56,28

281,40

119,27

1.192,70

R$

116.000,00

5.3.
As despesas do presente contrato serão garantidas através da autorização para realização de
despesa constante na SD — Solicitação de Despesa n.° 121/2021;
5.4.
No valor ajustado estão incluidos todos os tributos e demais despesas diretas e indiretas relativas
execução deste contrato.
6.

CLAUSULA SEXTA — DO FATURAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.
0 faturamento deverá ser feito de acordo com a quantidade efetivamente entregue, através db
documento fiscal da empresa que participou da licitação, ou seja, deve constar o mesmo CNPJ dos
documentos apresentados para habilitação e deverá conter:
1,1.

A modalidade e o número da licitação;

1.2.

0 número do Contrato;
0 Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

1.3.

1

v4.

vIstO /

7,57

ENGECONN

pRoic4

••

5,08

CONDUSCABO
POT. LIGHT

\•

As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento começará a contar
6.2.
após a data da sua reapresentação.
Deverão ser apresentadas, junto com a fatura, as certidões relativas à regularidade fiscal da
6.3.
CONTRATADA, exigidas na fase de habilitação da licitação, devendo, estas, estarem vigentes na data do
faturamento, sob pena da não aceitação da fatura por falta de comprovação da regularidade fiscal.
0 pagamento será efetuado após a liberação da nota fiscal, pelo gestor do contrato, por credito em
6.4.
conta corrente, em nome da CONTRATADA
0 pagamento da Nota Fiscal obedecerá ao prazo máximo de até 30 (trinta) dias após
6.5.
apresentação de documento fiscal e o aceite definitivo por parte do fiscal de contrato.
Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a
6.6.
fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que e sas
forem cumpridas.
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6.7.
0 respectivo pagamento somente sera efetuado após o efetivo cumprimento das
assumidas decorrentes da contratação e após o fiel cumprimento ao artigo 69 da Lei 13.303/16.
6.8.
Poderá a EMASA sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimple
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades pre
na Lei Federal n.° 13.303/16 e neste contrato.
6.9.
É vedada a emissão de duplicata e a cessão de qualquer crédito decorrente do contrato e de todo
e qualquer título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a clausula "Não a
Ordele, tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a EMASA, de todo e qualquer pagamento ou
obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de
circulaçâo ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente contrato e, em hipótese
alguma, a EMASA aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, a pessoa Jurídica ou física
que os houver apresentado.
6.10. Todos os documentos exigidos durante a execução do contrato poderão ser apresentados em
cópias simples, podendo a EMASA, a qualquer tempo requerer o original para cotejo, ficando a
CONTRATADA sujeita as sanções legais se verificada a ocorrência de fraude ou falsidade nos documentos
apresentados.
7.

CLAUSULA SÉTIMA — DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

71.
Os pregos praticados durante a vigência do contrato são fixos e irreajustaveis, nos termos da
legislação que implantou o Plano Real.
7.2.
A aplicação de reajuste fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta mediante aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas- IGPM/FGV, Lei Federal 13.303/2016.
8.

CLAUSULA OITAVA — DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO — FINANCEIRO

8.1.
Na hipótese de alterações econômicas fundamentais prevalecentes durante a execução do contrato,
a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser estabelecida nos termos da legislação que
trata da matéria e demais condições previstas neste contrato.
8.2.
A solicitação para restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato devera ser feita
mediante requerimento formal acompanhado de documentos
que comprovem o desequilíbrio, entregues n2
Setor de Compras, situado na Rua Sao Vicente de Paula, n.° 227, Centro, em Itabuna/BA, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, das 08 as 12 horas e das 14 as 17 horas.
8.3.
A documentação sera encaminhada e analisada pela Comissão constituída para esse fim.
Juntamente com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar, no mínimo, duas planilhas
8.4.
detalhadas de custos: uma do tempo do requerimento e outra da época da proposta e cópias de notas fiscais
dos mesmos períodos.
A Comissão, a qualquer tempo, poderá solicitar o fornecimento de novos documentos, entretanto
8.5.
caberá, à CONTRATADA, o ônus de comprovar a ocorrência do rompimento do equilíbrio econOrnicofinanceiro do contrato.
A EMASA terá o prazo de sessenta (60) dias para se manifestar sobre o pedido, a contar do primeiro
8.6.
dia útil subsequente 6 entrega de toda a documentação prevista neste item e de outras eventualmente
solicitadas pela Comissão devendo, a CONTRATADA, continuar a cumprir suas obrigações ate que a
EMASA delibere a respeito do pedido, sob pena de aplicação das penalidades previstas para
inexecução do contrato.
Na hipótese de deferimento total ou parcial do pedido, os cálculos deverão ser efetuados a partir da
8.7.
data do pleito no Setor de Compras da EMASA ou de outra devidamente justificada pela Comissão e
ratificada pela autoridade superior.
9.

CLAUSULA NONA — DA ASSOCIAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERÊNCIA e SUBCONTRATAÇÃO

É vedada á CONTRATADA a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
9.1.
bem como a fusão, cisão ou incorporação que prejudiquem a execução deste contrato.
É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização do objeto deste contrato, exceto
9.2.
para aqueles eventualmente previstos no Termo de Referência.
sera
9.3. Eventual subcontratação somente poderá ocorrer com autorização expressa da EMASA e não ADA
estabelecido qualquer vínculo entre a EMASA e a subcontratada, permanecendo a CP
responsável pelo integral cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento.
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9.4.

A CONTRATADA deverá informar, expressa e previamente, à EMASA a subcontr taR901
sendo
realizada no curso da vigência deste contrato, bem como qualquer substituição de subcontratad
permitida a entrada e/ou permanência de qualquer subcontratada sem que esta tenha sido apro
EMASA.
9.5. A CONTRATADA deverá diligenciar para a escolha de subcontratada que viabilize o cumprimento
das exigências estipuladas neste contrato, devendo substituir aquela que, de qualquer forma, impeça,
dificulte ou prejudique o cumprimento do objeto contratual.
9.6. A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato que vier a celebrar com sua eventual
subcontratada, cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do objeto
subcontratado.
9.7. E expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da EMAS
para a execução do objeto do contrato.
10.

sj.et,

CLAUSULA DÉCIMA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos
eprejuízos que causar EMASA, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da execução do contrato,
correndo às suas expensas, sem quaisquer
Onus para a EMASA, ressarcimento ou indenização que tais
danos ou prejuízos possam causar.
10.2. A CONTRATADA deverá:
10.21. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos do Código Civil Brasileiro
e legislação vigente.
10.2.2. Prestar o(s) serviço(s) de acordo com as especificações contidas no edital e em seus anexos.
10.2.3. Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Administração.
10.2,4. Manter em dia, durante a vigência do contrato, os documentos exigidos para participação na
licitação.
10.2.5. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de carga, transporte, descarga e demais custos
diretos e indiretos relacionados com o cumprimento da obrigação.
10.2.6. Cumprir as demais obrigações constantes no edital e seus anexos que passam a fazer parte
integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritas.
10.2.7. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas,
fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessários, em quantidades, qualidade e tecnologia
adequadas 6 boa execução dos serviços, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.
10.2.8. Entregar os projetos e seus complementares, conforme especificado no Item 9, em meio digital,
impresso e encadernados em duas vias.
10.2.9. Assinar o termo do contrato no prazo estipulado no Edital e assegurara boa qualidade dos materiais
e serviços prestados.
10.2.10. Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento
da CONTRATANTE.
10.2.11. Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentiment?
da CONTRATANTE.
10.2.12. Não opor embaraços ao acompanhamento e à FISCALIZAÇÃO da execução contratual, devendo
prestar todas as informações requeridas pela CONTRATANTE e atender as determinações para a correção
de eventuais vícios encontrados.
10.2.13. Estabelecer com precisão todas as características, especificações, quantidades de serviços e
materiais, custos e tempo necessário para a elaboração dos projetos de forma a evitar alterações e
adequações.
10.2.14. Todos os elementos que compõem o projeto, deverão ser elaborados por profissional legalmente
habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos produzidos.
10.2.15. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objeto do Contrato e ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
oriundos do contrato.
10.2.16. Deverá agendar a Visita Técnica através do telefone (73) 3215-9112 (Departamento de
Planejamento e Expansão), que será acompanhada por um responsável designado pela E
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11.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11,1. Para o cumprimento do objeto do presente contrato, a EMASA obrigar-se-á, através da fiscalização:
11.1.1.
Fornecer
CONTRATADA, os elementos básicos e instruções complementares suficientes e
necessárias
4 sua6execução;
11.1.2. Efetuar os pagamentos devidos em dia, de acordo com o estipulado neste contrato;
11.1.3. Exercer a fiscalização do contrato, na forma da Lei 13.303/16.
11.1.4. Cumprir as demais obrigações constantes no edital e seus anexos que passam a fazer parte
integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritas.
12.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS REPRESENTANTES DAS PARTES E DAS
COMUNICAÇÕES
12.1. Ficam credenciados pela EMASA:
12.1.1. Para gestão do contrato: Sr. João Batista dos Santos Bittencourt- Gerente Técnico.
12.1.2. Para fiscalização do contrato: Sr. Delmar
Tourinho Campos- Coordenador de Oficina
Eletromecanica.
12.1.3. Os servidores acima designados irão prestar toda assistência e orientação que se fizerem
necessárias e poderão, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas
ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão
objeto de comunicação oficial à contratada, para aplicação das penalidades cabíveis.
12.1.4. A fiscalização e gestão do contrato poderão ser alteradas, a qualquer tempo, mediante autorização
do Presidente da EMASA com posterior comunicação A CONTRATADA.
12.1.5. Caberá ao(s) responsável (eis) pela fiscalização e gestão, no âmbito de sua competência, o
acompanhamento efetivo do cumprimento dos termos do presente contrato, em observância ao disposto
neste contrato.
12.1.6. Fica credenciado o Sr. PABLO RAMOS LAVINSCKY, brasileiro, casado, empresário, portador do
RG sob n° 511063296 SSP/BA e CPF sob n° 973.919.305-63 como representante da CONTRATADA
durante a execução do presente contrato a fim de garantir o cumprimento das atividades de acordo com as
diretrizes estabelecidas para sua realização, o qual responderá ainda, pelo recebimento de todos os atos e
comunicações formais expedidas pela EMASA.
12.1.7. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução
do contrato serão registradas e entregues por correspondência via fax ou remetida aos endereços
constantes no preâmbulo deste.
12.1.8. Qualquer correspondência deverá constar, no mínimo, a identificação do remetente, do número
deste contrato e o assunto a ser tratado,
13.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

13.1.

0 objeto da licitação será recebido:

13.1.1. Definitivamente, mediante aceite da nota fiscal após análise detalhada sobre o objeto atestando que
o mesmo atende As exigências expostas em edital e seus anexos, bem como neste contrato.
13.1.2. 0 recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelos
fiscal e gestor do contrato, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
13.1.3. Após as devidas correções encaminhadas pela CONTRATADA, o Gestor com base na avaliação
aprovação dos documentos, autorizará a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal com o valor correspondente
ao projeto analisado
13.2. 0 objeto do contrato somente será recebido se estiver perfeitamente de acordo com as condições
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
13.3. Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a EMASA, através do fiscal designado,
yí correção,
sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá rejeitá-lo no todo ou em parte determidO,
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14.5. As sanções são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras.
14.6. 0 pagamento das multas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar a Administração, podendo ser aplicadas cumulativamente
com as demais sanções previstas neste Instrumento.
14.7. 0 valor da multa sera
descontado dos eventuais créditos devidos pela Administração e na falta
destes, cobrado administrativa ou judicialmente.
14,8. 0 prazo para recolhimento das multas estabelecidas neste item será de ate 30 (trinta) dias a contar
da data da expiração do prazo de recurso ou o seu indeferimento.
14.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente
fundamentados.
14.10. No caso de aplicação das penalidades caberá apresentação de defesa previa no prazo de dez (10)
dias úteis a contar da intimação do ato, conforme o § 2 do Art. 83, da Lei 13.303.
14.11. Aberto o procedimento de penalidade, o contratado será notificado através de via postal, notificaçã
pessoal ou por e-mail ou mediante publicação no Diário Oficialdo Município de Itabuna para apresenta
i
defesa previa no prazo legal.
14.12. A apreciação da defesa prévia sera efetuada pelo gestor do contrato.
14.13. Da decisão proferida que aplicar penalidade ao contratado caberá recurso a ser interposto no prazo
de (05) dias úteis a contar da intimação do ato.
14.14. 0 recurso sera apreciado pelo gestor d contrato, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazêf
lo subir, ao Presidente da EMASA, que proferira decisão final.
14.15. A decisão final sera publicada no Diário Oficial do Município de ltabuna e registrada no Cadastro de
Fornecedores da EMASA.
15.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15 1

A rescisão contratual poderá ser
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PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 —

Contrato n° 118/2021

2021

4; %
CONTRATO QUE ENTRE g
LADO, A EMASA — EMPRE (UN: IP
AGUAS E SANEAMENTO S QQWTILit5,1A742;
EMPRESA JOBASA COMER *TERIAV
DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CONTRATADA, CONFORME L
PELO RITO SIMILAR AO PREGAO
PRESENCIAL N°014/2021, NOS MOLDES DA
LEI
FEDERAL
10.520/02,
LEI
COMPLEMENTAR 123/06, BEM COMO A LEI
FEDERAL 13.303/16 E DEMAIS NORMAS
REGULAMENTARES A ESPÉCIE SUAS
ALTERAÇÕES.

CONTRATANTE: A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO — EMASA S.A., Pessoa
Jurídica, com sede a Rua São Vicente de Paula, 227 - Centro, Itabuna-BA, inscrito no CNPJ sob número
34.079.590/0001-01, neste ato representada pelo Presidente o Senhor RAYMUNDO DE CARVALHO
MENDES FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF n° 515.474.145-53 e
RG n° 398251240 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Doutor Antônio Monteiro, Ed. São Matheus, N°
60, Bloco 01, Itaigara, Salvador/BA CEP 41815-130.
CONTRATADA: JOBASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob
n.° 19.284.037/0001-17, situada na Avenida Princesa Isabel, n° 1327, Bairro São Caetano, Itabuna/BA
CEP 45.607-123, Telefone (073) 3612-7600, tendo como Representante Legal o Sr. PABLO RAMOS
LAVINSCKY, brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob n° 511063296 SSP/BA e CPF sob n°
973.919.305-63, residente e domiciliado na rua São João, 21, 1° andar, Bairro São Caetano, Itabuna/BA,
CEP 45607-123.
Os CONTRATANTES têm, entre si, justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruido no
Processo Administrativo 292/2021 (LiciTAgAo PELO RITO SIMILAR AO PREGÃO PRESENCIAL n°
014/2021), mediante as clausulas e condições que se seguem e do qual ficam fazendo parte integrante,
independente de transcrição, os documentos a seguir relacionados:
a) Licitação Modalidade LicrrAgAo PELO RITO SIMILAR AO PREGÃO PRESENCIAL n.° 014/2021
e seus anexos;
b) Proposta de Pregos da Contratada.
1.

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a aquisição de materiais de construção para uso da EMASA SIA
(LOTE 05), sob regime de execução indireta, de acordo com o edital e seus anexos, proposta e atas de
julgamento que ficam, para todos os efeitos, fazendo parte integrante deste contrato como se nele
estivessem transcritos.
1.2. 0 objeto deverá atender às especificações contidas no Termo de Referência que é parte integrart
deste contrato.
2.

CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. 0 presente contrato fundamenta-se nas Leis n° 10.520/2002 e n° 13.303/16, no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos (RILC), de 24 de janeiro de 2019, bem como, no Regulamento Interno
de Aplicação de Sanções Administrativas (RIASA), de 15 de abril de 2019 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame e modificações anteriores vinculando - se ao Edital e anexos do LICITAÇÃO
PELO RITO SIMILAR AO PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2021, constante do Processo Administrativo
— 292/2021 bem como à proposta do CONTRATADO.
3.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PRESTAÇÃO E DO PRAZO

7/(
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39.0GrAlayQ292/2021
objetnevrrkencierridantalite as condicões e caracteristicas exigida)
M4Ié
transcritas no Anexo I e II do LICITAÇÃO
PELO RITO SIMILAR AO PREGÃO PRESE pt62
e
as deste contrato.
y, •
3.2 0 prazo de entrega obedecera ao prazo máximo de ate
03 Ms) dias a contar
da Contratada através da ordem de Fornecimento encaminhada pelo Departamento W.Compras.
3.3 0 material devera ser entregue, rigorosamente conforme Ordem de fornecito emitida pela
Emasa, no local indicado pelo Almoxarifado na Estação de Tratamento de Ague— ET
'ncipal, situada>é;
na BR 101 — KM 506 — Bairro Sao
Lourenço, ltabuna — BA. Sere de responsabilidade a 4.
r.mtratad
despesas com frete, carga e descarga dos materiais, bem como por qualquer danolavaria
aconteça no momento da entrega.
3.4
0 horário para entrega destes materiais sera das 07h00min as 11h0Omin e 13h00min as 16h00min
de segunda a sexta feira, exceto feriados e pontos facultativos.
3.5
A entrega dos materiais devera ser feita, obrigatoriamente, mediante Nota Fiscal acompanhada de
todas as certidões negativas de débito válidas, e na nota fiscal devera constar o número da Ordem de
Fornecimento Parcial (0.F.P) a que se refere. A Nota Fiscal Eletrônica também devera ser enviada em
arquivo digital, formato PDF para o e-mail almoxarifadoemasahotmail.com

4.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES

4.1. 0 presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura.
4.2. 0 presente contrato poderá ser alterado em conformidade ao Art. 81 da Lei Federal 13.303/16.
4.3. 0 presente contrato poderá ser prorrogado em conformidade ao Art. 71 da Lei Federal 13.303/16.

5.

CLAUSULA QUINTA — DO VALOR DO CONTRATO

5.1. 0 valor do presente contrato constitui a importância de R$ 33.499,98 (Trinta e três mil,
quatrocentos e noventa nove reais e noventa e oito centavos), devendo a despesa correr A conta dos
recursos orçamentários relativos ao objeto da presente licitação,
5,2. Os itens e seus respectivos valores unitários e totais seguem em tabela abaixo:

LOTE 05 — MADEIRAS
Descriçio do material

Unid.

Quant.

Marca

MADEIRITE NAVAL plastificado 2,20 X 1,10m -

Unid.

06

Unid.

06

MADEREIRA
BELEM
MADEREIRA
BELEM

Item

01

14mm

MADEIRITE NAVAL plastificado 2,20 X 1,10m 02

17mm

TÁBUA DE PINNUS (30cm de largura, 2cm de
03

espessura e 3m de comprimento)

04

espessura e 3m de comprimento)

TÁBUA DE PINNUS (25cm de largura, 2cm de

linear)
linear)

RIMO 6 X 3cm — Madeira mista (em metro
07

linear)

RIPÂO 6 X 3cm Magaranduba (em metro
08

linear)

09

2.458,80

57,56

5.756,00

55,62

1.668,60

120

MADEREIRA
BELEM

120

MADEREIRA

50

MADEREIRA

BELEM

comprimento

50

VIGA (PEÇA) DE MADEIRA MACIÇA
10

409,80

BELEM
Unid.

ESTRONCA DE EUCALIPTO com 6m de

1.671,18

120 MADEREIRA 16,25 1.950,00
BELEM
MADEREIRA
120
7.525,20
62,71
BELEM

BARROTE 6 X 6cm - Magaranduba (em metro
06

278,53

Unid. 100 MADEREIRA
BELEM
MADEREIRA
30
Unid.
BELEM

BARROTE 6 X 6cm - Madeira mista (em metro
05

Preço
Total
(R$)

Preço
Unitário
(R$)

MAÇARANDUBA 11 X 6 cm (em metro linear)

MADEREIRA

BELEM

Valor total R$
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13,47

1.616,40

34,84

4.180,80

34,05

1.702,50

99,41

4.970,50
33.499,98
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5.4. No valor ajustado estão inclufdos todos os tributos e demais despesas diretas
execução deste contrato.
Eivo
6.

PREGÃO

CLAUSULA SEXTA — DO FATURAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAG

regue, através d4P/
6.1. 0 faturamento deverá ser feito de acordo com a quantidade efetivamente
documento fiscal da empresa que participou da licitação, ou seja, deve constar c4mo CNPJcas
documentos apresentados para habilitação e deverá conter:
1.1.
A modalidade e o número da licitação;
1.2.
0 número do Contrato;
1.3.
0 Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA, consoante dados bancários
BANCO CAIXA ECONOMICA OP 003 AG 2089, CONTA 776-0
6.2. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento começará a contar
após a data da sua reapresentação.
6.3. Deverão ser apresentadas, junto com a fatura, as certidões relativas à regularidade fiscal da
CONTRATADA, exigidas na fase de habilitação da licitação, devendo, estas, estarem vigentes na data do
faturamento, sob pena da não aceitação da fatura por falta de comprovação da regularidade fiscal.
6.4. 0 pagamento será efetuado após a liberação da nota fiscal, pelo gestor do contrato, por crédito em
conta corrente, em nome da CONTRATADA.
6.5. 0 pagamento da Nota Fiscal obedecerá ao prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a
apresentação de documento fiscal e o aceite definitivo por parte do fiscal de contrato.
6.6. Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a
fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que
essas forem cumpridas.
6.7. 0 respectivo pagamento somente será efetuado após o efetivo cumprimento das obrigações
assumidas decorrentes da contratação e após o fiel cumprimento ao artigo 69 da Lei 13.303/16.
6.8. Poderá a EMASA sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da
CONTRATADA relativamente à execução do contrato, recaindo sobre a mesma às penalidades previstas
na Lei Federal n.° 13.303/16 e neste contrato.
6.9. É vedada a emissão de duplicata e a cessão de qualquer crédito decorrente do contrato e de todo
e qualquer titulo de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a cláusula "Não
a Ordem", tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a EMASA, de todo e qualquer pagamento
ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de
circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente contrato e, em hipótese
alguma, a EMASA aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, à pessoa jurídica ou
física que os houver apresentado.
6.10. Todos os documentos exigidos durante a execução do contrato poderão ser apresentados em
cópias simples, podendo a EMASA, a qualquer tempo requerer o original para cotejo, ficando a
CONTRATADA sujeita às sanções legais se verificada a ocorrência de fraude ou falsidade nos documentos
apresentados.
7.

CLAUSULA SÉTIMA — DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE

7.1. Os preços praticados durante a vigência do contrato são fixos e irreajustáveis, nos termos da
legislação que implantou o Plano Real.
7.2. A aplicação de reajuste fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta mediante aplicação do índice Geral de Pregos do Mercado, divulgado pel
Fundação Getúlio Vargas- IGPM/FGV, Lei Federal 13.303/2016.
8.

CLAUSULA OITAVA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO — FINANCEIRO

8.1. Na hipótese de alterações económicas fundamentais prevalecentes durante a execução do contrato,
a manutenção do equilibria econômico-financeiro deverá ser estabelecida nos termos da legislação que
trata da matéria e demais condições previstas neste contrato.
8.2. A solicitação para restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato deverá ser feita
mediante requerimento formal acompanhado de documentos que comprovem o desequilíbrio, entregues
no Setor de Compras, situado na Rua São Vicente de Paula, n.° 227, Centro, em Itabuna/BA, de segunda
sexta-feira, exceto feriados, das 08 às 12 horas e das 14 ás 17 horas.
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8.6. A EMASA terá o prazo de sessenta (60) dias para se manifestar sobre o pedido, a contar do primeiro
dia útil subsequente A entrega de toda a documentação prevista neste item e de outras eventualmente
solicitadas pela Comissão devendo, a CONTRATADA, continuar a cumprir suas obrigações até que a
EMASA delibere a respeito do pedido, sob pena de aplicação das penalidades previstas para
inexecução do contrato.
8.7. Na hipótese de deferimento total ou parcial do pedido, os cálculos deverão ser efetuados a partir da
data do pleito no Setor de Compras da EMASA ou de outra devidamente justificada pela Comissão e
ratificada pela autoridade superior.
9.

CLAUSULA NONA — DA ASSOCIAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERÊNCIA e SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É vedada à CONTRATADA a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação que prejudiquem a execução deste contrato.
9.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para a realização do objeto deste contrato, exceto
para aqueles eventualmente previstos no Termo de Referência
9.3. Eventual subcontrataçáo somente poderá ocorrer com autorização expressa da EMASA e não sera
estabelecido qualquer vinculo entre a EMASA e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA
responsável pelo integral cumprimento das obrigações estabelecidas neste instrumento.
9.4. A CONTRATADA devera informar, expressa e previamente, 6 EMASA a subcontratação a ser
realizada no curso da vigência deste contrato, bem como qualquer substituição de subcontratada, não
sendo permitida a entrada e/ou permanência de qualquer subcontratada sem que esta tenha sido aprovada
pela EMASA,
9.5. A CONTRATADA deverá diligenciar para a escolha de subcontratada que viabilize o cumprimento
das exigências estipuladas neste contrato, devendo substituir aquela que, de qualquer forma, impeça,
dificulte ou prejudique o cumprimento do objeto contratual,
9.6. A CONTRATADA se obriga a inserir, no contrato que vier a celebrar com sua eventual
subcontratada, clausula estabelecendo responsabilidade solidaria em relação A execução do objeto
subcontratado.
9.7. E expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da EMASA
para a execução do objeto do contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA— DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos
e prejuízos que causar à EMASA, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da execução do contrato,
correndo as suas expensas, sem quaisquer Onus para a EMASA, ressarcimento ou indenização que tais
danos ou prejuízos possam causar.
10.2. A CONTRATADA devera:
10.2.1. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato, nos termos do Código Civil
Brasileiro e legislação vigente.
10.2.2. Prestar o(s) serviço(s) de acordo com as especificações contidas no edital e em seus anexos.
10.2.3. Cumprir além dos postulados legais vigentes de ambit° federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Administração.
10.2.4. Manter em dia, durante a vigência do contrato, os documentos exigidos para participação
licitação.
10.2.5. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de carga, transporte, descarga e demais custos
diretos e indiretos relacionados com o cumprimento da obrigação.
10.2.6. Cumprir as demais obrigações constantes no edital e seus anexos que passam a fazer parte
integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritas.
10.2.7. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas,
fornecendo todas as ferramentas e equipamentos necessários, em quantidades, qualidade e tecnologia
adequadas a boa execução dos serviços, com a observância as recomendações aceitas pela boa técnica,
normas e legislação.
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10.2.11. Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em pa
.
consentimento da CONTRATANTE
10,2.12. Não opor embaraços ao acompanhamento e à FISCALIZAÇÃO da execução contratuai
devendo prestar todas as informações requendas pela CONTRATANTE e atender as determinações para
a correção de eventuais vícios encontrados.
10.2,13. Estabelecer com precisão todas as características, especificações, quantidades de serviços e
materiais, custos e tempo necessário para a elaboração dos projetos de forma a evitar alterações e
adequações.
10.2.14. Todos os elementos que compõem o projeto, deverão ser elaborados por profissional legalmente
ART.
habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica —
identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peps gráficas e documentos produzidos
10.2.15. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e
acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objeto do Contrato e ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
oriundos do contrato.
10.2.16. Devera agendar a Visita Técnica através do telefone (73) 3215-9112 (Departamento de
Planejamento e Expansão), que será acompanhada por um responsável designado pela EMASA
A CONTRATADA sõ poderá executar os serviços discriminados na Ordem de Serviço, sendo vedada
qualquer antecipação das etapas. Caso a FISCALIZAÇÃO confirme a execução de etapas que não foram
autorizadas, a CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o contrato ou aplicar outras
penalidades previstas no contrato.

11.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Para o cumprimento do objeto do presente contrato, a EMASA obrigar-se-d, através da fiscalização.
11.1.1. Fornecer à CONTRATADA, os elementos básicos e instruções complementares suficientes e
necessárias à sua execução;
11.1.2. Efetuar os pagamentos devidos em dia, de acordo com o estipulado neste contrato;
11.1.3. Exercera fiscalização do contrato, na forma da Lei 13.303/16.
11.1.4. Cumprir as demais obrigações constantes no edital e seus anexos que passam a fazer parte
integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritas.

•

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS REPRESENTANTES DAS PARTES E DAS
COMUNICAÇÕES

12.1. Ficam credenciados pela EMASA:
12.1.1. Para gestão do contrato: Sr. João Batista dos Santos Bittencourt - Gerente Técnico;
12.1.2. Para fiscalização do contrato: Sr. Elanio Santos de Oliveira — Coordenador de Recuperação e
Pavimentos e o Sr. Henrique Sousa Santana — Coordenador do SESMT como fisal substituto.
12.1.3. Os servidores acima designados irão prestar toda assistência e orientação que se fizerem
necessárias e poderão, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas
ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão
objeto de comunicação oficial à contratada, para aplicação das penalidades cabíveis.
12.1.4. A fiscalização e gestão do contrato poderão ser alteradas, a qualquer tempo, mediante autorização
do Presidente da EMASA com posterior comunicação à CONTRATADA.
12.1.5. Caberá ao(s) responsável (eis) pela fiscalização e gestão, no âmbito de sua competência, o
acompanhamento efetivo do cumprimento dos termos do presente contrato, em observância ao disposto
neste contrato.
12.1.6. Fica credenciado o Sr. PABLO RAMOS LAVINSCKY, brasileiro, casado, empresário, portador do
RG sob n° 511063296 SSP/BA e CPF sob n° 973.919.305-63, como representante da CONTRATADA
durante a execução do presente contrato a fim de garantir o cumprimento das atividades de acordo com
as diretrizes estabelecidas para sua realização, o qual responderá ainda, pelo recebimento de todos os
atos e comunicações formais expedidas pela EMASA.
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13.1. 0 objeto da licitação sera recebido:
eliSssfe)
13.1.1. Definitivamente, mediante aceite da nota fiscal após análise detalhada sobr objeto atestando
que o mesmo atende às exigências expostas em edital e seus anexos, bem como neste contrato.
13.1.2. 0 recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado
pelos fiscal e gestor do contrato, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após
o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.
13.1.3. Após as devidas correções encaminhadas pela CONTRATADA, o Gestor com base na avaliação
e aprovação dos documentos, autorizará a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal com o valor correspondente
ao projeto analisado
13.2. 0 objeto do contrato somente será recebido se estiver perfeitamente de acordo com as condições
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.
13.3. Constatada irregularidade na execução do objeto contratual, a EMASA, através do fiscal designado,
sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá rejeitá-lo no todo ou em parte determinando sua correção,
devendo, a contratada, fazê-la em conformidade com a indicação da fiscalização, dentro do prazo
determinado na notificação por escrito, sem que isso signifique nova* contratual.
14.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANÇÕES

14.1. 0 proponente que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de celebrar ou
de assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, não mantiver a
proposta, falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e de contratar com a EMASA, pelo
prazo de ate dois (02) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominagões legais.
14.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar, ao infrator, as demais
sanções previstas no art. 82, da Lei 13.303/16, alem das multas previstas neste instrumento.
14.3. Sera aplicada multa de:
14.3.1. 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, quando o proponente convocado deixar de assinar
ocontrato; (infração gravíssima, nos termos do inc. IV, do art. 26, do RIASA).
14.3.2. 1% (um por cento), sobre o valor do ajuste, por dia de atraso injustificado em assinar o contrato,
ate o limite de 10% (dez por cento); (infração média a grave, nos termos do inciso II e Ill, do art. 26, c/c o
§ 1° do art. 29, todos do RIASA).
14.3.3, 15% a 20% (quinze a vinte por cento), sobre o valor do ajuste, pela inexecução total do contrato;
(infração gravíssima, nos termos do inc. IV, do art. 26, do RIASA)
14.3.4. até 20% (vinte por cento), sobre a parte não cumprida, pela inexecução parcial do contrato;
(infração grave a gravíssima, nos termos do inc. Ill e IV, do art. 26, c/c o §1° do art. 29, todos do RIASA
14.3.5. 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso e por ocorrência, sobre o valo
do ajuste ou da parte não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento) — vide art. 28, caput, c/c, inciso II,
do RIASA.);
14.3.5.1. na hipótese mencionada no subitem anterior, o atraso injustificado por período superior a 30
(trinta) dias caracterizará o descumprimento da obrigação, punível com as sanções previstas para
inexecução do contrato.
14.4. na hipótese de ausência de previsão especifica da conduta, a Comissão de Apuração das Infrações
de Fornecedores — CAIAF procederá a análise de seu enquadramento, considerando os critérios
elencados no §1°, do Art. 28 do RIASA.
14.5. As sanções são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras.
14.6. 0 pagamento das multas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha acarretará Administração, podendo ser aplicadas cumulativamente
com as demais sanções previstas neste Instrumento.
14.7. 0 valor da multa será descontado dos eventuais créditos devidos pela Administração e na falta
destes, cobrado administrativa ou judicialmente.
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defesa previa no prazo legal.
14.12.A apreciação da defesa prévia sera
efetuada pelo gestor do contrato.
14.13. Da decisão proferida que aplicar penalidade ao contratado caberá recurso a ser interposto no prazo
de (05) dias úteis a contar da intimação do ato.
14.14.0 recurso sera apreciado pelo gestor
do contrato, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazelo subir, ao Presidente da EMASA, que proferira decisão final.
14.15.A decisão final sera publicada no Diário Oficial do Município de Itabuna e registrada no Cadastro de
Fornecedores da EMASA.
15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. A rescisão contratual poderá ser:
15.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no artigo 149 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMASA S/A.
15.1.2. Amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração.
15.1,3. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão administrativa, com a
culminação das penalidades previstas no presente contrato.
16.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Itabuna/BA, com renúncia expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
16.2. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral
dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 68, da Lei n° 13.303/16.
16.3. As partes estão vinculadas expressamente aos termos do edital, bem como à proposta vencedora,
conforme estabelece Lei Federal n.° 13.303/16 e suas alterações.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e
único efeitc.
Itabuna, 20 de De

JOBASA COMERCI

bro de 2021.
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INSTRUMENTO ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇA0 ElFtELI CNPJ19.284.037/0001-17 E NIRE-29.204.005.986.
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PABLO RAMOS LAVINSCKY, brasileiro, natural do Itabuna - Ba, casado sob
regime de c,omunhtto parcial do bens, data de nascimento 15/06/1978, maior,
empresário, portador da Carteira Nacional do HabilitacIto n° 02693083030 orgIto
expedidor DETRAN-BA , inscrito no CPF- 973.919.305-63, residente c domiciliado na
Rua Decapolis,38 CEP-45608-182 Bairro Vila AMlia em Itabuna Bahia,
ELISANGELA SILVEIRA DE OLIVEIRA LAVINSCKY, brasileira, natural de
Itabuna — Ba, casada sob regime de comunhno parcial de bens, data de nascimento
01/08/1981, maior, empresária, inscrito no CPF- 004.421.345-09, portadora da cédula
identidade n° 0844652989, drglio expedidor SSP-Ba, residente e domiciliado na Rua
Decapolis, 38 CEP-45608-182 Bairro Vila Mina em Itabuna Bahia, únicos sócios
componentes da sociedade empresaria limitada, que vem girando sob denominaclo
social JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com sede na Av. Princess
Isabel, 1.327 CEP-45607-123 Bairro Sito Caetano em Itabuna Bahia, cujo ato
constitutivo se encontra registrado junto a JUCEB em 19/11/2013, sob o n°
29.204.005.986, inscrito no CNPJ-19.284.037/0001-17, consoante a faculdade prevista
no PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 1.033, DA LEI N• 10.406/02, resolvem.
Primeira Clausula — Por este instrumento, retira-se da sociedade a sócia
ELISANGELA SILVEIRA DE OLIVEIRA LAVINSCKY, que cede e transfere por
vendas de 20.000 cotas de capital no valor de RS-20.000,00 ( Vinte Mil Reais), direitos
e demais haveres a elas pertinentes na sociedade para o sócio, PABLO RAMOS
LAVINSCKY, que continua na sociedade, dando a sociedade e aos cessionários, pelas
vendas, das totalidades das suas cotas de capital, plena, geral e irrevogável quitaclo para
nada a ter a reclamar no presente ou no futuro a qualquer titulo, do qual recebe identicas
e reciprocas garantias de quitaclo.

•

Segundo Clausula — O Capital social passa a ser no valor de RS-99.800,00 ( Noventa
e Nove Mil e Oitocentos Reais), dividido em 99.800 ( Noventa e Nove Mil e
Oitocentas) cotas no valor unitário de RS-1,00 Um Real) cada, totalmente integralizados
em moeda corrente do Pais, fica assim distribuido:
PABLO RAMOS LAVINSCKY, Com 99.800 ( Noventa e Nove Mil e Oitocentas)
quotas, perfazendo um total de R$-99.800,00 ( Noventa o Nove Mil e Oitocentos Reais).
Terceira Clausula — Flea Transformada Esta Sociedade cm Empresa Individual de
JOBASA
Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial do
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, com sub-rogae/to de
todos os direitos e obrigacties pertinentes.
Para Tanto, passa a transcrever, na Integra, o ato Constitutivo da referida
EIRELI, corn o teor a seguir:
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•

INSTRUMENTO ALTERAÇA0 13 TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
610 CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL
RESt9NSABILIPADE LIMITADA
Pelo Presente Instrumento, o Sr. PABLO RAMOS LAVINSCKY, brtudleiro, natural
de Itabuna - Ba, casado sob regime de comunh/to parcial de bens, data da nascimento
15/06/1 978, maior, empresirio, portador da Carteira Nacional do Habi MAO° n'
02693083030 orglo expedidor DETRAN-BA , inscrito no CPU- 973.919.305-63,
residente e domiciliado na Rua Decapolis,38 CEP-45608-182 Bairro Vila Aruilla cm
Itabuna Bahia, resolve com ftmdamento no ARTIO0 980-A, da Lei n° 10.406/02,
constituir tuna EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a
qual Seri regida pelas clausulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as
regras previstas para a sociedade limitada.
Primeira Clausula - A Presente Empress Individual de Responsabilidade Limitada
EIRELI, girará soba nome empresarial de JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO EIRELI, estabelecida na Av. Princesa Isabel, 1.327 CEP-45607123 Bairro Silo Caetano em Itabuna Bahia, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu
titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependencia em qualquer parte do território
nacional.
Segunda Clausula — Teri por Objeto o:
Comercio Varejista de Materials de Construclio
Comercio Varejista de Material Elétrico
Comercio Varejista de Materials Hidráulicos.
CNAE FISCAL
4744-0/99 — Comercio Varejista de Materials de Construglio em Geral
4742-3/00 — Comercio Varejista de Material Elétrico
4744-0/03 — Comercio Varejista de Materials hidráulicos
Terceira Clausula — A empresa foi constItuida em 19/11/2013 e tem o seu prazo de
duraçao por tempo indeterminado.
Quarts Clausal* 0 capital social é de: R.$ 99.800,00 ( Noventa o Novo Mil o
Oitocentos Reais) , dividido em 99.800 Noventa e Nove Mil e Oitocentas) cotas no
valor unitário de RS-1,00 ( Um Real),totalmente integralizadas neste ato, em moeda
corrente do Pais.
Quints Clausula- A responsabilidade do Titulará limitado ao capital integmlizado.

.1.
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INSTRUMENT° ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
Salta Clausal* - A administração da empresa caberá isoladamente a PABLO
RAMOS LAVINSCKY, com os poderes e atribuições, a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse da empresa ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer de terceiros ou próprio, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da empresa.
Sétima Clausula- 0 exercleio será encerrado em 31 de Dezembro de cada ano..
Oitava Clausula- Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito,
que o mesmo no participa de nenhuma outra pessoajurfdica dessa modalidade.
Nona Clausula — Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nb° sendo possivel ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base
na situareilo patrimonial da empress, si data de resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Décima Clausula — Ao termino de cada exercício social em 31 de Dezembro de cada
ano, o titular procederá ao levantamento do Balanço Patrimonial e da demonstraçâo do
resultado do exercfcio após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da
empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem
consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo
empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.
PARÁGRAFO ÚNICO: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do
exercfcio comercial, o empresário deliberará quanto As contas patrimoniais e do
resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

O

Décima Primeira Clausula -Fica eleito o fórum da Cidade de Itabuna/BA para serem
resolvidos as duvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de
empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renuncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
Décima Segunda Clausula - Sob as penas da lei, Declare, igualmente, que o
administrador não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra
sob os efeitos de condenação, que o profba de exercer a administração desta EIREL1
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INSTRUMENTO ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI
Pela exatidlio daquilo acima estipulado, o titular assina o presente instrumento, em de
igual forma e teor, que sari levado a registro perante a Junta Comercial do Estado da
Bahia, para quo a mesma adquira personalidadej uridica, de acordo com a legislaglo em
vigor

ELISANGELA SILVEIRA DE OLIVEIRA LAVINSC Y
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JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Balanço Patrimonial - Realizado Em 31/12/2018 CNPJ 19.284.037/0001-17
Eduardo Santana Ferreira
terca-feira , 07 de maio de 2019 - 10:50:24 hs
Descrição da Conta

Saldo

212.842,39

ATIVO
ATIVO

Pagina:0002

CIRCULANTE

DISPONIVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

212.842,39
31.131,25
30.986,82
30.986,82
144,43
144,43

BANCOS C/ MOVIMENTO
CAIXA ECO NOMICA FEDERAL

ESTOQUE
Ai
k ESTOQUES DIVERSOS
MECADORIA DIVERSAS

181.711,14
181.711,14
181.711,14
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JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Balanço Patrimonial - Realizado Em 31/12/2018 CNPJ 19284,037/0001-17
Eduardo Santana Ferreira
terça-feira , 07 de maio de 2019 - 10:50:24 hs
Descrição da Conta

Saldo

PASSIVO

-212.842,39

PATRIMONIO LIQUIDO

-212.842,39

CAPITAL SOCIAL

-170.612,17

CAPITAL
CAPITAL SUBSCRITO
RESERVAS DE LUCROS

RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

•
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-170.612,17
-40.000,00
-130.612,17
-42.230,22
-42.230,22
,

Reconhecemos a Exatidão do Presente Balanço expresso e /Reais
ITABUNA, terça-feira, 07 de maio de 2619

JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
PABLO RAMOS LAVINSCKY
CPF: 973.919.305-63
Funcao:SOcio Administrador
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JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Eduardo Santana Ferreira
CNPJ 19.284.037/0001-17
terça-feira, 07 de maio de 2019- 1
0:52:19 hs
Descrição da Conta
Saldo

Pagina:0004

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - Realizado Em 31/12/2018
VENDAS BRUTAS DE MERCADORIAS
(-)DEDUÇÃO DE TRIBUTOS
VENDAS LIQUIDAS

372.518,79
8.788,11
363.730,68

(-)CUSTOS DOS PRODUTOS

302.538,21

LUCRO BRUTO DO EXERCICIO DE 2018

61.192,37

DESPESAS OPERACIOINAIS
(-)DESPESAS COM PESSOAL
(-)OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS

9.720,19
9.242,06

RESULTADO DO EXERCICIO D
•

LUCRO LIQUIDO DO EXERCIC100 DE 2018

5230;

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração e>kessa em l',Otis
ITABUNA, terça-feira, 07 de maio de 2019

JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
PABLO RAMOS LAVINSCKY
CPF: 973.919.305-63
Funcao:Sócio Administrador

ANTANA FERREIRA
6515
;
AGi-T-E9N100-EM-GONT-A ILIDAD
C: 1 S48410
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais,
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
4CRCBA
0-

Certidão n.°: BA/2019/00005683
Nome: EDUARDO DE SANTANA FERREIRA CPF: 151.608.665-15
CRC/UF n.° BA-015484/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
05.08.2019
Validade:
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página VVWVV.CRCBA.ORG.BR, mediante número de
controle a seguir:
CPF : 151.608.665-15 Controle: 6114.7055.7369.7682
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NOMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo
CADASTRAL

19.284.037/0001-17
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

19/11/2013

NOME EMPRESARIAL

JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

LAVINSCKY CONSTRUCOES

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.44-0-99 - Comércio varejista de materials de construção em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materials hidráulicos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AV PRINCESA ISABEL

1327

TERREO

O

P
.607-123

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

SAO CAETANO

ITABUNA

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

EDUARDOFERREIRA70@UOL.COM.BR

(73) 3617-0080

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
...**

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

19/11/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 14/04/2022 As 15:07:39 (data e hora de Brasilia).
•
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 19.284.037/0001-17
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada 6 verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

O

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:42:27 do dia 11/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2022.—
Código de controle da certidão: 11FC.B553.169A.3C91
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 11/03/2022 12:23

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20221256645
RAZÃO SOCIAL

JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

113.351.303

19.284.037/0001-17

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

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

Emitida em 11/03/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

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

Página 1 de 1

RelCertidaoNegativa.rpt

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 5822 /2022
CONCEDIDO ik
Nome/Razão Social: JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 19.284.037/0001-17
Endereço: Avenida PRINCESA ISABEL N°1327 - SAO CAETANO - - CEP: 45607123

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173
de 01/10/2020 - Código Tributário Municipal, certifica, para os devidos fins, que NAO CONSTA
DEBITO pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja
validade é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.
As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que,
posteriormente, venham ser apurados.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna, na
Internet, no endereço http://wvvw.itabuna.ba.gov.br
Emitida em: 11/03/202y
Validade: 90 dias7
MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Sexta-feira, 11 de Março de 2022

I
Av. Princesa Isabel, N° 678
São Caetano
CEP: 45607-001

Chave de validação: f63a8b26

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

19.284.037/0001-17
JOBASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
RUA CAMPO VERDE 170 TERREO / SARINHA ALCANTARA / ITABUNA / BA / 45608140

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

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

Validade:24/03/2022 a 22/04/2022/'
Certificação fklinnero: 2022032402034355298730

Informação obtida em 05/04/2022 16:02:17

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

O

03/05/2022 14:12

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAI A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

19.284.037/0001-17
Inscrição:
Razão SOCiahlOBASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
RUA CAMPO VERDE 170 TERREO / SARINHA ALCANTARA / ITABUNA / BA /
Endereço:
45608-140

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

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

Validade:01/05/2022 a 30/05/2022
Certificação Número: 2022050101401415996056

Informação obtida em 03/05/2022 14:12:54

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

https://consulta-crEcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e so vipentes na data de sua expedicAo.
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Nome Empresarial: JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Natureza Jurfdica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Arquivamento do ato
Inicio da atividade
NIRE(sede)
CNPJ
Constituitivo
29600471572
19/11/2013
19/11/2013
19.284.037/0001-17
Endereço:
AVENIDA PRINCESA ISABEL , 1327 TERREO, SAO CAETANO, ITABUNA, BA - CEP: 45607123

.'

,
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
.17, .Frr„.1, 4,-6R-rg, ,
ImPkAZÓ DEDURACÃO
* CAPITALSCIAL '
.1 n
R$ 99.800,00
Microempresa
)000(XX
NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

e

Capital integralizado:
R$ 99.800,00
NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS
: 'TITULARipMNISTME) R.
Nome/CPF
PABLO RAMOS LAVINSCKY
973.919.305-63

Ato:
Evento:

!

Inicio de mandato

SÓCIO /ADMINISTRADOR

XXXXXX

.,

, ÚLTIMOARCIUIVAMENTO
Número

Data
20/12/2019
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Cond./Administ ador
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Tármino do mandato
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'STATUS: • :

REGISTRO ATIVO

29600471572

Sem Status

002- ALTERAÇÃO
046 - TRANSFORMACAO

NIRE: XX)000(
Endereço: )(XX)0O(
. .

O

FILIAL(AIS)NESTA UNIDADE GA FEDERACAO ciú FORA.DELA .
CNPJ: )00000(
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SALVADOR - BA, 11 de Março de 2022
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TIANA REGILA M G DE ARAUJO
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CONTROLE 64.879.874.418.19 CPF SOLICITANTE: 151.608.665-15 NIRE: 29600471572 Emitida: 11/03/2022 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bdregin.ba/telavalidadocs.aspx
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 19.284.037/0001-17
Certidão n°: 13135726/2022
Expedição: 28/04/2022, As 07:39:28
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
(MnaRIz E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.284.037/0001-17,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

28/04/2022

005659845

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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

CERTIDÃO N°: 005659845

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de
(http://esapjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cfveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 28/04/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, portador do CNPJ: 19.284.037/0001-17,
estabelecida na Avenida Princesa Isabel, n 1327, SAID Caetano, CEP: 45607-123, Itabuna - BA. ***********
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, quinta-feira, 28 de abril de 2022.

PEDIDO N°:

005659845
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CER11DA0 SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sio vigentes na data de sua expedigio.
,sl.Wr!lí'.
Nome Empresarial: JOBASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS I RUCAO EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Arquivamento do ato
Inicio da atividade
NIRE(sede)
CNPJ
Constituitivo
29600471572
19/11/2013
19/11/2013
19.284.037/0001-17
Endereço:
AVENIDA PRINCESA ISABEL , 1327 TERREO, SAO CAETANO, ITABUNA, BA - CEP: 45607123
..

,

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
it, PRAZO DE DURAÇÃO
: pAPrrAt.'SOCIAL:
... , 1 '' d'' .4PORT'

•

R$ 99.800,00
NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

Microempresa

)0(XXXX

Capital integralizado:
R$ 99.800,00
NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS
TITULAR/ADMINIST*)0FI
.
. .
. :::
Inicio de mandato
Cond./Administrador

Nome/CPF
PABLO RAMOS LAVINSCKY
973.919.305-63
ÚLTIMOARGUiVAMEHTO
Número
29600471572

Data
20/12/2019
Ato:
Evento:

SÓCIO / ADMINISTRADOR
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Término do mandato
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Sem Status

002 - ALTERAÇÃO
046 - TRANSFORMACAO

NIRE: )00000(
Endereço:
X)0000(

, FILIAL (AIS)
UNIDADE DA FEDERAÇÃO kiti FORA DELA '-''' '...
CNPJ: )OW00(
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SALVADOR - BA, 11 de Março de 2022
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LAVI NSCK
CONSTRUÇÕES
Pregão Eletrônico 003/2022
Processo Administrativo 037/2022

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu, Pablo Ramos Lavinscky, inscrito no CPF sob n.o 973.919.305-63, representante legal da empresa Jobasa
Comercio de Materiais de Construção Eireli, localizada na Avenida Princesa Isabel, n 1327, São Caetano
Itabuna — BA, CEP n° 45607-123, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 19.284.037/0001-17, empresa interessada em
participar do Pregão Eletrônico 003/2022 que visa o objeto a aquisição de materiais para pintura, DECLARO,
sob as penas da Lei, o pleno cumprimento aos requisitos de habilitação.
Por ser a expressão da verdade, assino a presente.
ltabuna - BA, 28 de abril de 2022.

Jobasa Comercio de Materiais de Construção Eireli
CNPJ 19.284.037/0001-17
Pablo Ramos Lavinscky
CPF 973.919.305-63

Jobasa Comercio de Materiais de Construção Eireli
CNPJ 19.284.037/0001-17
Av. Princesa Isabel, n° 1327 São Caetano ltabuna — Ba
CEP 45607-123 Tel.: (73) 3613-4662 Zap.: (73) 98831-0422
E-mail: jobasaconstrucoes@gmail.com

gt 1r 1.1p

;RAVI 1141151;
CONSTRUIÇÕEi
Pregão Eletrônico 003/2022
Processo Administrativo 037/2022

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Eu, Pablo Ramos Lavinscky, inscrito no CPF sob n.o 973.919.305-63, representante legal da empresa Jobasa
Comercio de Materiais de Construção Eireli, localizada na Avenida Princesa Isabel, n 1327, São Caetano
Itabuna — BA, CEP n° 45607-123, inscrita no CNPJ/MF sob n.°19.284.037/0001-17, DECLARO sob as penas da
Lei, que a mesma é considerada (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da Lei
Complementar n.o 123/2006, cujos termos conheço na integra, estando apta, portanto, a exercer os direitos
previstos na referida Lei.
Por ser a expressão da verdade, assino a presente.
Itabuna - BA, 28 de abril de

2022.

Jobasa Comercio de Materiais de Construção Eireli
CNPJ 19.284.037/0001-17
Pablo Ramos Lavinscky
CPF 973 .919.305-63

Jobasa Comercio de Materiais de Construção Eireli
CNPJ 19.284.037/0001-17
Av. Princesa Isabel, n° 1327 São Caetano Itabuna — Ba
CEP 45607-123 Tel.: (73) 3613-4662 Zap.: (73) 98831-0422
E-mail: jobasaconstrucoes@gmail.com

