
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS  
 
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO GNV  
 
A COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS torna pública a realização de Programa de 
Incentivo ao Uso do Gás Natural Veicular - GNV no Estado da BAHIA, mediante as condições 
estabelecidas neste Regulamento.  
 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 – O Programa de Incentivo será regido por este Regulamento e executado pela 
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS.  
 
1.2 – Este Programa de Incentivo terá abrangência para todos os municípios que compõem o 
Estado da Bahia, sendo as inscrições realizadas únicas e exclusivamente através do site da 
internet www.bahiagas.com.br. 

1.3 – Este Programa de Incentivo se destina aos proprietários de veículos leves, pessoa física 
ou jurídica, emplacados no Estado da Bahia, que realizem a instalação de kit GNV em seus 
veículos durante o período de vigência deste Programa. 

 

2 - DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 
2.1 – O Beneficiário deste Programa de Incentivo deverá atender, até a data de envio da 
documentação exigida, aos seguintes requisitos:  
 
2.1.1 - Possuir veículo leve, registrado no DETRAN-BA em seu nome, emplacado no Estado da 
Bahia. 
 
2.1.2 - Ter realizado cadastrado no site da COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS, 
com a emissão do Certificado de Cadastramento, na forma estabelecida neste Regulamento, 
seus Anexos e em suas eventuais retificações.  
 
2.1.3 - Ter realizado a instalação do kit GNV em veículo leve de sua propriedade em oficina 
instaladora registrada no INMETRO, durante o período de vigência deste Programa, a partir de 
13/05/2016. 
 
2.1.4 - Entregar toda a documentação exigida pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - 
BAHIAGÁS, pessoalmente ou via Correios com aviso de recebimento, sob pena de eliminação 
desta promoção. O não envio dos documentos comprobatórios, qualquer que seja o motivo, 
será considerado como desistência do candidato e resultará em sua exclusão deste 
programa.  
 
2.1.5 - Cumprir as determinações deste Regulamento. 

 
3 – DO CADASTRO NO PROGRAMA DE INCENTIVO  
3.1 – A BAHIAGÁS disponibiliza 1.000 (um mil) cadastros para o Programa de Incentivo, a 
serem realizados únicos e exclusivamente através do site na internet www.bahiagas.com.br. 
 
3.2 – O cadastro neste Programa de Incentivo poderá ser realizado a partir das 00:00 h do dia 
13 de maio de 2016. 
 
3.3 - A confirmação do cadastro no Programa de Incentivo ocorrerá com a impressão do 
Certificado de Cadastramento, sendo esta impressão de responsabilidade exclusiva do 
Beneficiário. 
 
3.4 – O Certificado de Cadastramento no Programa de Incentivo tem validade de 90 (noventa) 
dias contados a partir da data de inscrição no referido Programa. Esta validade estará explicita 
no Certificado de Cadastramento. 



 
3.5 – O Beneficiário deverá encaminhar para a BAHIAGÁS a documentação exigida no ítem 
4.1, comprobatória da instalação do kit GNV em seu veículo leve, dentro do prazo de validade 
do Certificado de Cadastramento. 
 
3.5.1 – Caso o Beneficiário não encaminhe toda a documentação comprobatória da instalação 
do kit GNV em seu veículo leve dentro do prazo de validade do Certificado de Cadastramento, 
qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará em 
sua exclusão deste programa, com o cancelamento automático de seu cadastro. 
 
3.6 – O Programa de Incentivo inicia em 13/05/2016 e tem duração de 01 (um) ano ou até 
preenchidos os 1.000 (mil) cadastros, o que ocorrer primeiro. 
 
 
4- DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
4.1 - O Beneficiário, pessoa física, deverá encaminhar para a BAHIAGÁS cópia da seguinte 
documentação: 
 - Certificado de Cadastramento no Programa de Incentivo dentro do prazo de validade (90 dias 

contados a partir da data de realização do cadastro); 
 - Comprovante de residência do proprietário do veículo; 
 - Documento de identidade do proprietário do veículo; 
 - CPF do proprietário do veículo; 
 - Nota Fiscal de venda do kit GNV em nome do proprietário do veículo, com data a partir de 

13/05/2016;  
 - Nota Fiscal do serviço de instalação do kit GNV em nome do proprietário do veículo, com 

data a partir de 13/05/2016; 
 - Certificado de Inspeção do veículo em nome do proprietário do veículo; 
 - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, atualizado no DETRAN para o uso do 

GNV, em nome do proprietário do veículo; 
 - Comprovante de dados bancários do proprietário do veículo: Banco, Agência e Conta. 

 
4.2 - O Beneficiário, pessoa jurídica, deverá encaminhar para a BAHIAGÁS cópia da seguinte 
documentação: 
 - Certificado de Cadastramento no Programa de Incentivo dentro do prazo de validade (90 dias 

contados a partir da data de realização do cadastro); 
 - Comprovante de endereço da empresa; 
 - Comprovante de CNPJ; 
 - Comprovante de Inscrição Estadual; 
 - Comprovante de Inscrição Municipal; 
 - Nota Fiscal de venda do kit GNV em nome da empresa, com data a partir de 13/05/2016;  
 - Nota Fiscal do serviço de instalação do kit GNV em nome da empresa, com data a partir de 

13/05/2016; 
 - Certificado de Inspeção do veículo em nome da empresa; 
 - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, atualizado no DETRAN para o uso do 

GNV, em nome da empresa; 
 - Comprovante de dados bancários da empresa: Banco, Agência e Conta. 

 
4.3 - Os documentos deverão ser entregues, pessoalmente ou via Correios, com Aviso de 
Recebimento (AR), em envelope tamanho A4, para o seguinte endereço: COMPANHIA DE 
GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS, Av. Tancredo Neves, nº 450, Edf. Suarez Trade, Salas 
1801/1802, Caminho das Árvores - Salvador - Bahia - CEP 41820-901, em atenção à Gerência 
Comercial Grandes Clientes - GECOG.  
 
4.4 – Será desclassificado o Beneficiário cadastrado que não enviar todos os documentos 
listados no item 4.1 no prazo estipulado no presente Regulamento.  
 
4.5 - Não serão aceitos documentos encaminhados via fax ou via correio eletrônico, bem como 
documentos ilegíveis.  
 
4.6 - As cópias apresentadas não serão devolvidas. 



4.7 - Serão considerados como documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação 
e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (Ordens, Conselhos); cartão de identidade do trabalhador; passaporte brasileiro; 
certificado de reservista ou de dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério 
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como 
identidade; carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto 
aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
 
4.8 - Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de 
estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 
 
4.9 - Serão considerados como comprovantes de dados bancários: cópia do cartão do banco, 
cópia do extrato de conta corrente ou de conta poupança, cópia do saldo de conta corrente ou 
de conta poupança, cópia de folha de cheque.  
 
4.10 - A inexatidão de declarações e/ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, importarão insubsistência de inscrição, nulidade da inscrição ou habilitação e 
perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis.  
 
4.11 - Caso haja alguma divergência na documentação recebida, a BAHIAGÁS entrará em 
contato com o Beneficiário, via telefone. 
 
 
5- DO REEMBOLSO  
 
5.1 - A BAHIAGÁS analisará os documentos enviados pelo Beneficiário. Atestando o 
recebimento de todos os documentos listados no item 4.1 no prazo estipulado e a 
conformidade dos mesmos, a BAHIAGÁS realizará o crédito no valor único de R$ 800,00 
(oitocentos reais) na conta bancária informada pelo Beneficiário, num prazo máximo de até 30 
(trinta) dias do recebimento da documentação sem pendências. 
 
5.2 - O reembolso dos R$ 800,00 (oitocentos reais) ocorrerá única e exclusivamente via 
depósito bancário em conta corrente ou conta poupança cujo titular seja o proprietário do 
veículo, no caso de pessoa física.  Caso o Beneficiário seja uma pessoa jurídica, o crédito 
somente ocorrerá em na conta bancária da empresa cadastrada. 
 
5.3 - O Beneficiário poderá acompanhar o andamento de seu reembolso através do site da 
internet www.bahiagas.com.br. 
 
5.4 - A BAHIAGÁS disponibilizará no site da internet www.bahiagas.com.br o comprovante de 
depósito bancário, que poderá ser visualizado e impresso pelo Beneficiário. 
 
 
6- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1 - Todas as despesas decorrentes da participação em qualquer etapa ou fase deste 
Programa de Incentivo serão de inteira responsabilidade do Beneficiário.  
 
6.2 - São de inteira responsabilidade do Beneficiário os prejuízos decorrentes da não 
atualização de seu endereço e de seu número de telefone, ou do extravio da correspondência 
enviada à COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS contendo a documentação exigida.  
 
6.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS. 
 
6.4 - A COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS poderá contatar o Beneficiário 
exclusivamente via ligação telefônica. 
 



6.5 - O Beneficiário poderá contatar a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS, pelo 
telefone 0800-071-9111, de segunda a sábado, das 07 às 19 horas, ou através do link FALE 
CONOSCO existente no site da internet 
http://clienteonline.bahiagas.com.br/seab/contato/faleconosco.seam.  


