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PREJ-EÍTURA MUMCIPÁL DE IRAQUARA
Huá Rosalv^.pdív* n** 7^- Centnj. Íraffiiaís 

^ - CNIM n.«‘22.5<.?0 OOC'1-20 CJ;P 4(í,

MINUTA DA ATA DÊ RÊGiSTftÔ DÊ PRÊÇÓS 
PROCêSSÔ ADMlNrSTRATlVO 26326i0/2'018 

CONTRATO 0Ô5/2Õ19

O MUNfCIPlO PÊ íRAQÜÁRAv Esiado da Bst^ia, airavès da PfôfôSíura Municipaí ée 
Iraquara. m$cma r.o CNpj 13.718 176/0001^75, locsfizada na Roa Rosalvo Ferfx, n** 
74, Cènifô. Jraquafa‘Ba, nesí© ato representado pelossu Prefeito Munícípaí, Sr, Prefeito 
Edimárlô Güilhemio <fo Novaís. brasífeiro, resídeme e domtcüiadô à Rua Sílvio 
Almeida, N* 07, nêstê município, ponadordã RG n'' 0645466166 - SSP/BA e CPfMf íf' 
161958.65547, e a empresa JOVEÚno sn.VA .SAMt^AIO ME. ínscrim no <:N(M 
22.853.595,1)001-^^11 estabelecida m Rua Joâo Miguel dos Santos, rí® 213, Jardirn das 
Rafme;ras. Iioberaba . 8Â, CEP 46 880400. representada po? .lOVí 11\'0 saVA 
SAMfAJO. portador ,do RG tr 1138205144 SSP/BA. Inscrito no CIPFfi®621305.355-23. 
doravante denominado DETENTOR, nos tsrrnos do an. 15 da Lei Federa! n* 8665/93 
oom as alíéraçOês nela Inseridas pela Lei federa! n' 8.883/94. lèl federâí n' 
10,520/2002 e demais normas legais apücávers e considerando o resultado da licitação 
modõlidâde PREGAO PRESENCIAI FARA REGISTRO DE PREÇO N* 032/2016. 
confomia consta do processo fídírunistrotívo prppno. firmam s presente Ata de Regisiro 
de Preços obedecidas âs d-sposíçbês da Lei 8.666/93, suas aííeraçOes posteriores g 
ôs condições sepuíntes;

CLÁUSULÂ 1 - DO OSJÊTÕ E 00 VALOR

1 1 ^ Através de presente ãla ficam fealsirados os seguintes preços, para íuíura 
aqulStçâo de Cerne. Peixe e Frango, destinado â, suprir as demandas de tocíaa as 
Socretanas dc Município de Iraqüara confõrme abaíxo-

Otde. VTi*Und.item Desoriçéo MARCA V TotalÜnít. ^
W.Ut t>t SÔi or ftAtCATSA.

2 Aatínho. c.HMro£t-n'ftO/roRA Jp AGRO 23.50, 5S.0S04»gg 1605^
AVRÍG^O , 74G1 3 ) *PAfrcO?frtEmocoNsttADO t KO JOCO

8^45*480,00
MâLOR total‘-R$ 45.480,00 (quarenta t cinco nllli eusírocentos e ottenia ruaís).

1 2 - Os produtos consíânics- nesta Aíe de Registro dê Preços pòderSo nâô 
sõílcitâcíos pelo Município Ouando soíícimdos serão entregues f^ia CONTRATAOA 
aeíma idemírcade. medfaníe emissão e fecêbimêntõ pela DETÉNTORA dã NOTA DE 
EMPENHO (válida como ordem dê fomeeímenío). dê acordo com o tíÈsòosío na presente 
A;a e no etínol que a originou, podendo a fornecimento ser parcial ou íoíaL de acordo 
com as noccssíciadés do Murífclpio, respeitados as especificações e prazos oara 
enirêga dos produtos.

ser

a

CLAuSULÁ li - DA VALIDADE 00 RÊGlSTRÕ DE PREÇOS

í
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PREFEITÜKA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Ruii í íílix. tf 74. Ccnitv. Iraqtiáíu

t iV22.5V6;Oí’>OJ 49 9S0*<KW

2.1 * A prôSGrtte Ai8 cie f^egisíco de Preços têré valfdBoe dê 12 (doze) niOSês
e peítlr ds deta da assinalura, podendó ser prorrogado, de acordo com 0 píevtsõo legal

2-2 - Nos temios do ãfí 15, §4" da üei federai n* 8.(566/93. alterada pela Leí federal n" 
8 683/S4, durante a pra^o dê vâlidactê desta Aía dê Regisiro dê Preços. 0 Municlpío^tíe 
imquBfa n&o será obnoiado á oohtfalaçSo. exciusivameníê poí seu intermedia dos 
Pfõduíos referidos na Cláusula .1, podendo utilirar. para lanlo. putmê meios, desde que 
permitidos em íel sem pue, dêsse fato caiba recurso ou indemzaçso de ouaiquêr 
espèCiS á empresa detenlofo

2 3 £m cada Ordêm de Fornecimento, decorrentes deste Ala, serSó bOservados. 
tiiiamo ao preço as cláusulas e oondiçees oonsíantes. <So Eâítát do Pregão Presenciai 
para Registro dc Preços o« 032í20ie. que a precedeu é Integra o presente instfumeif.o 
da conipfomisso, independente de .tranêcriçâo, por ser de pleno contiecimen.o das
partes

-.-^32

contados

O canccismento, tío registro de pieçóe ooofferâ das hipóteses t ccndiçoes 

êsíabêtêcídas abaíKo;
a) Recusar-se a fornècèr os produtos, no iodo Qu em parte, além de 30 dias côrridos,
süós 0 Dfszo'prêestabêiôCido neste Edital, ,
bVínoorrer em atraso decofTenié de nâo rêâiteaçâo dos serviços sõlicuados de djJalauer 
ttU adjudicado, em relação ao cronogrímia em vigoL ocomdo em buBiquer de suas 

rocebimeríto do produío. supete a 59=í7 (c)nqüenia por eenio) do

2.4

etapas relalivás ao 
prazo global,
S trãniferir no todo ou em parté. as obílgaçOes decorrenies dêSte Conuato: 
ê) mosírar-se onoroso.© inconveniente aq íntéfêsse püblioõ.

CLÂUSUUA lll - OÂS GGNDIÇÔES E,FORMAS OE PÁGÃíViENTÕ

8 1^0 o^ioarnêmo serô efetuado até 15 (quinze) dias apôs â enírega e conferência do 
material enlreaue, com bass nas ordens de fornecimento soltõiíacías psto Município no
peflodo;

produíoís) entreQuéís) de aoofdo com 0 respêcíWo empenho, devendo ser emjuda em 
nomê do MUNtClPiÒ DE IRAOUARA e comsro numere do empenho corfespondeme.

empenho oorrespondênte
ém

33 - Além da^ nota fiscal e/oü Íáíufã c|o(s) produtotã) entreguets), afs) emprãsãis) 
deverôfSo) apresentar e manier atualizados (durant© 0 vaiidáde do reg»siro) os seguintes
documentos: 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DÊ IRAQUARA
Rua Kc^junvo ír.m% íi^ 7^1. Ccrttn>. IrumMt 
CW; 13.^22.596-29

3,31 Prova de íegiilerídôcíe com o PGTS (ÇRF Cedffkadõ de Roguiarídade de 
SiEuaçSo exped:do pela Oaixa Êcooôfnics federaf) dentro de $eu período de velídâdê;

3.3.2 ^ Ceítídâo Negãtíva relativo a tíêbííôs trabatnisías (CNOT);

3.3.3 “ Ceiliçi5a nsgaífva. ou PosHiva cem efeito Negaílvo, du eínda de nâo coníribuime» 
expetíidâ peía Secrelana da Fazenda do Esiacfó ém quer e^iver íocalízada 
lícílaníe. oomprovândo sua regularidade parà com a Fazenda Esíadual.

a sede tíâ

3,3 4 - CeftfcJao Conjunts Negaíivã ou Ceríiaao Conjunta Positiva, com efeito •Nèoôíívo 
de débitos relativos a Tributos Fetíêíaís e Olvida Atíva da Uniâo, expedida pela Receita 
Federal do BrásII. comprovarido sua reguíaridade para com a Fazenda f edefa!

* Üettídêp Negativa cru Certidão Positiva com èferio Negativo, exoedicla peto 
^ ‘fviunícip;o. relativo ao domicílio õu a sede da litítante comprovando suo reáuiaddade 

para com a Fazenda Mtmklpai, -

3;4 - Ne everítuaíldade de aplicação de muitas, estas ceverâo ser ítqiiídãdãs 
símulíaneameníe com parcela vinculada ao evento.cujo dêscumptimentci der omm é 
ápíicaçâo dã penatidado,

3.Ô - O CNPJ da Detentorã ,da Aía consianfe dã nota fiscâl è faíura déveré ser o mesmo 
da c!oCiíínentêç|io.apfeser^tada no prócedimcnio llcitaídno.

S.S - Nènhum pagamento será éfeíiíado a Deíentcra dá Aía enquanto pendente de 
Ikuidaçao de qtra.squsr obrigaçdes financeiras que Ibe foram imeosías, em vínude de 
penalidades ou madlmpláncia. sem qi/e Isso gere dtfeito ao píeito dê x-èàjustamento de 
preços ou eorréçáo mortetérfa.

3.35

37 - No? pagámemos roatfêados apôs edata convencionada, Incidirão juros de 0 5% 
(íNdeo décimos por cantoj ao mês, bíê a daíã da eíeílvaçâo do pâgamonío e cotré^o 
monctériá pelo índice INPC, ptò rata dia

CLÁUSULA IV -DO FORNECIMÊNTO DOS PROpUTOS E DQ PRAZÒ

-á 1 -O prazo de eniregs dos produtos ora iiciíãdôs deverê ser realizado em no máximõ 
03 (ifês) dias. a pamV do recebimento da Nota de Emoenho/ordem de fomecimenío 
emíiidãs polo setor fesponsével.

4 2 - A empresa íomécédoía deverá constar na Nota Fi$caí ã data em que a éntíeQa 
dos produtos foi feíla aíém da idêníiíicaçêo de quem procedeu ao rêcébfmenio dos 
pfodutos..

4.2 1 - A enírêga será féiía á Secretena Soíicítaníe, nos endereços indicados nas ordens 
de fomsoimentos êxpedttía pelo fííunictpio. a quem caberá conferFio e íavrar Térmo de 
Recebimeníô Provisório, para çíêíto de posledor verlfícaçâo da conformidadè do mesmo 
com 8S éxigôncfss. do edital
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FRÍíFBÍTÜRA MUNÍCJFAL de mAQUÁJlA
l^onilví» l-elís* rí** 7^, Ceníio. íraquniy 

- QxV^ Í3 922,?96:u00]*:9 OiT 46.9^0*000

4.2.2 - Afém da entrega no lõcai deâiân&do pelo Setor de Compras, conforme sifbi.íem 
4 2 1. deverá a licitenle vencedora também deacãíregei e armazenar os maíenaís em 
íocat índtcado por servidcf. .compromeiencio^se, ainda, íniegmlmente. com eventuais 
tíanos causados a ostea

4,3 * Toda e, quaioiisr enirega de matofíaís foro tío estabelecido nesíe edfíai serè 
ímedíaiãmenle nôtítoda â iicltante \^ncetíofa cjus ficará obrigada a substiíuí*los. o que 
fará proníameníe. ficando entendido que cofferSo por aua conta e risco íaís 
sMbstiíyiçcos, sendo aplicadas também, as sahçôes píeví$ías neste edital-

4 4 * Caso 0 objeto nSõ esteja de acordo com as espociíicaçOes exigidas, a Secretaria 
sottcítanie nâo c Ocètíará e tavrarã termo cífcunstanciado do falo., que deveré ser 
ençamiríbado é auíondade simefíarf sob pena de responsabilidade

4.Í5 - No htpôíesc da náo acéüaçao do objeto, ó mesnio deverá ser rebrado pe?e 
fornececlor no prazo de 3 (três) dias contados da noíiíícaçáo da náo aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 3 (trés? dias.

4.S ^ A Secrelarfa terá o prazo máximo de Õ5 (cinco) dias pâra processar a coníérèncfa 
do que foi crsíreguo. lavrando o íerhto de recebimento definitivo ou notificando a 
OCTENTÔRA DA ATA para subsíituiçáo do objeto entregue em desacordo ccm es 
especi^caçSes.

4.7 - ô recebimento provísdrlo ou dsíínnivõ nâo exclui a iresponsabiiKiadé da 
DETENTORA DA ATA pélá pêrféítã execuçSo do Empenbo. íicândo á mesma õbngade 3 
subsirtuír. no todo ou em parte, o objeto do Êrnoenfto, $ê â qualquer tempo se 
venticarem vtcios. deíekos ou mcôrreçôes,

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕÊS
0,1 - Oc Município

OU - Atestar o efetivo recebimento definitivo do obieto (Icitãdo,

5 1 2 - Apüca 3 PHOMINÊNTE: fornecedora penalidades, quando for o caso;
51.3 - Prestar p toda e quatquef íníormaçâo o ííC'iânt$ vencedora, por esta solicitada 
iiecessána à perfeito exeouçáodo Contrato,

$.1,4 - Efetuar o pagamento â coníraiada oo prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no Depsiiamenío ds tesouraria;

$ 1õ - Notificar, porescnto a Còntí atada da aplícaçSo, dc qualquer sanção;

5 2 - Da Deienlorõ

0,2.1 - Arcar com íodãs as despesas reísiívas ao objeto coniralado deste edcía! 
íncluincfo*SQ môo de obre s todos os tributos i.ncfdentés

5 2.3 Indicar um próposto, corn poderes para fópréseniar a empresa Contratada, em 
tudo 0 que se felacmnar com o fornecimenlo.

j
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tSTAPO DA BAIMA

I
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^2A - Serão âè iníerrâ fésponsabOidade da -empr^^sa os encaroo^í ííaHaiKwac 
^evidenciôries, f^cais. comerciais ou quaisquer outros óscorrontes dô^eLcuâfdPstA 
cofiífaíO, issntancio o Mueícípiô de otjslQyrtr fesoõn*%p'“inHísrrp' «n írt/^-aíTí^ ^ t \l 
^ipregatício ou oSngaçftes prevldéna-âoas. Õo caso dê-recteiMs irSta-lXt

® I de qualquer Ipo da

515 “ NSo será permiüda b «ub^ónlneíaçâo do todo 
presertíe Coníraío. t^m prévia ártüéóçià da Coniraíada, /lem de parte do objeío dô

52;0 - Efstuâí p fornecímeeío indicado oa ordem de compra 
u?e:s, após o feLcebtrnénto de§ia. a\é o méxímo três dias

5.2 7 - Fornecer o cojeío desta ridítaçSo nas especíncâções contidas rtesie ediíái. 

5.2;fí « A empresa assume o compronlísso íórrnaí de executár sodas 
da presente ata, com perfeição e acuidade as tareias, objeío

52 9 - Deverá e empresa mamer atuefí^ados cs pepamontos decorr^n^e- da 
conuaiãçâô (puando ocorrer}, como saférío pp empregados e oualspuer cutrosfffcandó 
e cargo da mesma o responsabíirdade por pualsquor acttíeriies Que possam vir e ser

5211 - Deverão^ ser préstados pela émpresà íõdos 
solid:ados pelo Município, e cujas reclamações se obriga

9 52 12 - Msníer, dufaníò a execução tíoconr/aíe

CUÁÜSULA VU

OS esclareclmefiíos que forem 
a atender píçnlameníé

as mesmas condições de habrfítaçSa. 

DÁS CONDIÇÕES OE FORNECiMENTO Ê RECEBIMENTO

. wffssrzmí” 't
decorrenies- estiver pre-vísta pana data posterior á do seu vencimento ^

62

53
feouistlante

7^^ f áê matenaí tom oo êsíabelécido neste ediiai
imediaíamente notificada é(s) I;c1íaníe(s) vencedoraís) será

que fiearátêo) obngodaCs) a
5
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MtJNlCJPAL DE rRAQUARA
4^-

CIF *46»8a-aon
sub$ti(ulr os máíeffciís,írr.riTiér““

° recebido e fiscaítzaao pefss respectivas Unidades
sSf ^ wnsoante o disposto no art.g» 73, «nciSo II. alínea “a* da Ui Fedeol n’ 
8.6&6/93i com 3s alteroç-^es introduzidas pe!a loí Fedeíâl 
dornãis normas pertinéntes. f\°, 6.883/94 0 soguiníos:. e

CLÁUSULA Vii- DAS PENALÍDADES

ISSrESSSHSSS:
7.11 Advertência senipro que forem constatadas infrações ievos.

7 1 Z Muita por alroso imoítvâdo cia eKecuçâo do ssíviço ou íomecímenío dos produío^i 
noapí^zos aOaíKO tíermidos; ^

B) 0 20% (vlniõ décimos por conto) do valor do contrato, por dia de atraso no pra?o
coníratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do 
valor da faturat

2,syrí sSo^-pof-r; tx3«'”r
de.ermtnaçées, na prtnielra vez, Uiltádas a 20% do valor da fature;

c) O.éóf (qua-enta décmios pçr cento) do vator deste donifato 
orazo esíabeioado e notíf/oado por escnto pela RscaiizaçfSo pam 
determmações. nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura

l'1'r'l ^ dobrará a cada caso de relncidSncla, não podendó ultrapassar a 
30 A do valor atualizado do contrato, som prejuízos da cobrança do perdas e danos
contrMuàp” * ao interesso publico e da possibilidado da rescisão

7 t 3 Suspensão com prazo mázimõ de 02 (dois) anos conforme defmidqs abaixo:

ã) ds atê 03 (Irês) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, oor mais de 15 
(guinze) 0í3$;

por piô ce átfàso no 
o Cümpnniento õe

i» tíô Bíé mims] anos qnondõ prasicôr aío iíicilo 
contraio no wínib.to üa Atíminisíração Púbtíca Mumopat♦nsanao frustrár os objsíivos do
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rSTADO Oá EAlilA

1®^ P^Jíí^EITüRA MUHiCIPAL DE mAQUARA
RõÊíilvo í‘'eÍÍN, fl* "4, Cniíif?. Iraqiiíira 

“ CNIV 13.9:2.5%>TíaôU^9: CEP 465ÍÍ0-W

3) Rêo atender ês èspecirícaçôes técnicas é 0$ quoníítetivos estobelecídòs no cónífáto 
multa de 1Orc0 2õ«,â;

b) Detxar de íomecen 5em Jusia causa é prévia ccmuníGação á Admíntsíraçãoj mu!ía tíe

ç) prestar sèrvíçoou íorneceí em desacordo com,os projetos básicos. e>recuíivos e 

termos de referência que apresente insegurançã no desenvolvimento das atividades 

ou que comprcméta a segurança das pessoas- multo de 10% a 20%:

Cl) áescumprtr císrígações félaíWas á relação de írabafhô com seus empregados e 
prepôsios. quanto a verbas previstas e orçadas nas píanilhas quê compôerii a proposta 
conlfãtada especíatmentè 0 síraso' de- pagamento de eaíário 13*" salário, férias 
ecisscrdás de i/3, auaso ou nflo fornecimento de vale íranspoíte, vaíes-refeíçao ou 
auxilio ãíimentaçSo constantes das fespectH/às :planiríias de preços multa de até 10%.

Oeclaração do inldoneidade pam Hcítaf e coníratar com a Administração Públiçá 
quando d lidtaníe incorrer por tíua$ vezes nas suspensões êlencadas no subtíem 7,1 3 e 
7 14

7.2 A suspensão íemporéría do fornecedor cujO contrato com a Administração Púbíica 
eaieje ern vigôr, ímpetí^râ 0 mesmo de participai de outras itctíacôes e coníratãções no 
âmbitcdo Municípío até 0 oumpnmento de penalidade que fhe íoí'imposta

7J pecíaraçáo dê inidoneidade para íicvtór ou contrálOr com a AdmlnMtrâçáo PúüíÊCã 
.Municipal, enquanto perdurarèm os motivos determinantes da punição ou aíé que seja 
promovKla ã feabiíitaçSõ perante a própna autoridade qué apiicou a penelídado que 
seró concêd'Ca sempre que o contratado ressarcir a Admmsstraçõo pelos preíufzos 
fosultentes e ãpôs decotrido 0 práEo da ponaiidade api^cada.

7A As muiías aplicadas dèveréo ser pages espontaneamènte no pmzó máximo de 05 
{ctnco) dias ou seráo deduzidas do valor corrêspondertte- ao vator de execuçSo, após 
pré‘/io processo admimstrativo^ gámnuda.a ampla defesa e o contredítôric ou, õmde 
cobrsdâs jud!ciaimsnte. a cfitèrio da PREFEITURA MUNMCIPAl DE íRApÜARA

í.S A muíia poderá ser aphcode cumuiaíJvemento com as demãiè penalidades a 
depcndor do greu da míraçáa comeíídè pelo coníraíado e dos prejuízos causados á 
Admínistrsçáo Púbnca Municipal, nâo Impedindo ous â Adminislroçáo lescintía 
unílâteralmefite 0 contrato.

7.S As sanções prsvísías na Cfáusu^a Sétima desiê-Contrato de compéíência 
excíuÊivá do íítuíar tía PREFBTURA ;MU,\MClPAt DE IRAOUARA pemiiUda a dê^egacâo 
para a senção prevista no suMtom 7,1.5. facuiíade a defesa do iníere‘rB.ado'no 
respectivo processo, no prazo de CS (crínco) diós da abertura de vísias.

7 15
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; ri>'i vDO í)A BAHw

PREFEJTUIM tMUNlClPÁÍ DE IRAQUARA

=™S~==S"~ã"
ClÂUSÜLAVííl - 00 RÊAJÜStAMENTÒ DE PREÇOS

«ivíra?,BssS'jsí.nr®°'

^?ro%i,t5nKLrKsss rs? ""'“*■ ■=“ ■ »
.8£. A Adrn-r.isjraçSo Municipal poderá, Pâ .viaència da rég.sSro soficiiãr a roducâo
rim 6'’!!®'’="^® ® ‘“'■é™ defesa da ôefeníora da Ata, e de oonfòrmidade

^ pesquisa CO tnercádo realizada ou quando'as alíéracoes
conjüniurais piwecarem a redução dos preços oraúcados po mercado nacional' senrírv

3 .-á - 1O preço, duândo alualtóado, nSo poderá ser superior ao pjalícado no mercado 

CLÁUSULAiX- 00 CANCÊlAiViENTO OA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

çíe pleno diféiío peíaÕ i - A presente Afe de Reglsiio de Preços poderá ser cancelada 
Acímin^síraçao. quando.

9 1 1 -

- Â cíeíentora dêf causa a fesctsão administrãíiyá de coním^D dneor/iãfnía na 
íegis fo de prepos, a Cíltârio da AdnifníSírpçSo; obsen^cls a íegísíaçâo em vigor;

PyWlco, devldãmeme^démonsíradas

A üelentora nSo .ct/niprírjâs obripaç&es.consiantês da Âíà:

Ô.7J

e justificadas pefa

S
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os CSTADODA lÍAIIlA
%m* prefeitura munjcipaj,

R-Oialvt» FíSK. If 74, Ceftlft.'. Imjuara 
CM’J r3.y2a„‘!%'000l:.29^ CEP dO.^SU-OOO

cuíaía KSa'"® consíderaWo.se canoèiado o prêço mg.sírado a partir da

BE IIlAQUAM

m,™ «^ediame solleiíaçáo por escriio oomprovar êsíar
miMSsíbilSada cfê cumprir as exigências desia Ala tfe Registro de Rreços, a iufeo da

du0Adó comprovada a oçorrênoía da qualquer das hioátesés previsias no
e S83ra9'"“ '°^ ^ n- ’Ô,655/§3, alterada ipeta Lei Federai íi^

9.3

íiaf eíêntora para cancelamento dos preços registrados deverè s°r
® Administração a apifcaçsoci0â penaltdades pravisias na Cláusuía Víi, cmo nSo aceitas ,as poídès do patíido; 

CLÁUSULA X DÂS UNIDADES REQUISITANTÉS

l=;:L"Arf í®*® Rearard de Preços poderá ser requisitado pelos órgãos 
des^a Administração que pretendam aderir ao registro, através do Setor dè Compras'

GLAUSULA XI - 0AS COfVIUNIÇAÇÕÈS

111 - As comunicações onfre as partes, relacionadas 
ocntfole da presente Aíâ .seráó fêítâs sempre por escriío.

CLÁUSULA Xlí - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

pf e «opfi as tuíuras despesas decorrentes desta Ata.
SiíXáoíçSo *"* ■“ »
Unidades; 02 04,0i/ 02.07.01/02.05.02/ 02.10.01/ 02X'5 02/ 02 00 02 

• 2016/2030/2037/2055/ 2031/ 2032/
Elemento da Despesa; 33.gõ 50, 00 - Materlai tle Consumo
fonte de Recuso; 0 Recursos Ordiriários/1 Educação - 2633 / 2 Saúde - 15%/ U -

SfâSafAiSSr “ ■ ■"="“* * -
CLÁUSULA XIII ■ DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

com o acompanhâmentõ e

12 1

GLÁUSULA XiV - DÁS DfSPOSIÇÕÊS riNÁIS

esta Aia. o .edfíal dõ Pregão P^àsencrâl, para Reaísífo dB Preços 
032/2018 e proposttr da empresa, class,(íicada em r lugar no oéfiame supra numemdo

Ü
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%

r.m'ADO OA BAJOA

prefeitura MJNTCIPAL DE IRAQÜARA
Uuíí KixiKít TeliN. n 7‘1. Lcn:rci, fiyquur.!

- cm I5%vm cEF At>.n\um

íA 2 - Os casos ôíTrtlssps serso resoNtfos de acordo oom a Lêj Tedefoí a* 6.660^©3, 
alterada peíà Lei Federa) n" 8.683/94, peto Dõcfcto Municipal no oue nâo coíKlir com a 
pflmelíB e nas demais nomjas aplicáveis. Subsidíacíamenté. oplioar-se-âo os principies 
geia s dedireíío

CLÁUSULA .XV - 00 FORO

16. fAs paítes elegem o foro da Comarca de Iraquara BA, oomo Onico compeíente 
pofô diffmíf quaisquer acôes ôfiufidas desta Ala.

íEL por haverem assim pactusdq, assinatl^, este Mstrumenío m présOfíça do 
duas téstomtínhas abaixo -

(faquara. Se. 04 de iaríelrô de 2019.

Êdimáfjo de Novais
Frefeíu) Municipal

vSamfaH) 
R6 11382051-84 SSP/BA 
Empresa Detentora da Ata

/
Testemunhas:

Nomé.
CFP r

ip
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i;-voLTAR^gsl

CAiKA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social: jovelino silva sampaio me
Endereço:

22853595/0001-60

RUA JOAO MIGUEL DOS SANTOS 237 TERREO / JARDIM DAS 
PALMEIRA / ITABERABA / BA / 46880-000

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

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

Validade: 22/11/2018 a 21/12/2018

Certificação Número: 2018112205461430732865

Inforrreção obtida em 29/11/2018, às 20:50:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade
www.caixa.gov.br

no site da Caixa:

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Prefeitura Municipal de Itaberaba
Avenida Rio Branco. 617 
Centro - Itaberaba - BA CEP: 46880-000 
CNPJ: 13.719.646/0001-75

I

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 001318/2018.E

Nome/Razão Social; JOVELINO SILVA SAMPAIO - ME 

MERCADIINHO BEM BARATONome Fantasia:
Inscrição Municipal; 0008365 
Endereço:

CPF/CNPJ: 22.853.595/0001-60
RUA JOÂO MIGUEL DOS SANTOS, 213

JARDIM DAS PALMEIRAS ITABERABA - BA CEP: 46880-000

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

Observação:

**‘**'»**»*******’»****-»****^*******<-<'****i.*»i.»***»*»»***tl,*ttl,i.*********»»t»************»***.tt*»**K»*l,*»»»i.***-é*****i,*f»1,***i,i,t.ti,t:t,***>,»  
**-»»-»*»»»»-‘***’'*******************K*»*******-H,-»***t-.t*ftt»»*»i,',i,**»»**»**,-,»,*ti,*t»*»t»*»ti,i,^,^i,^,,,»t****,»»»»»,t****-»**.,.».,„i,l,l,l,ttt**»*»tt 
**»***************»*******iH'****************-t*»**-l,****t,*,**t,1,t,1,t,1,**i,i,t,tr****-ti,t»»**ttti,1H,1H,**irt,t,*t,**-k*****t,-l,t***t,t1r*-»**********tt

*****
****

28/11/2018Esta certidão foi emitida em__
^rtidão válida até: 28/12/2018

com base no Código Tributário Municipal.

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 2600003772580000008535030001318201811288

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://itaberaba.saatri.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 28/11/2018 às 15:21:31

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 11/10/2018 10:08
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®; 20182385157

RA2AO SOCIAL

JOVELINO SILVA SAMPAIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

125.902.155 22.853.595/0001-60

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabiiidade 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 Dívida 
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 posleriormente.

Emitida em 11/10/2018. conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de
emissão. -——---------

sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS 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.

Páginü 1 (Jc ! RcICcnidaoNegativa.rpt
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A

• Acesso à informaçãoBRASIL j Participe , Serviços : Legislação ! Canais I 
> >___________j__ !

«OFN

Recerta Federalr ~CERTÊDÃO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO

Nome: JOVELINO SILVA SAMPAIO 
CNPJ: 22.853.595/0001-60

Ressalvsdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 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 Dívida Ativa da União (DAU) junto à 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 RFB e da PGFN e abrange inclusivo as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuilamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:25:42 do dia 20/08/2018_<hQra e data de Brasília>
Válida até 16/02/201â— '
Código de controle^certidâo: EF19.3074.DB91.D0B6 
Qualquer rasura ou emenda invelidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagina 
lr"i"'.l oara impressão

\
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOVELINO SILVA SAMPAIO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.853.595/0001-60

Certidão n°: 156973798/2018
^Expedição: 24/08/2018, às 13:39:43

Validade: 19/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se JOVELINOque
(MATRIZ E FILIAIS),

NÂo CONSTA do Banco Nacional de

SILVA SAMPAIO

inscrito(a) no CNPJ sob o n°
Devedores22.853.595/0001-60, 

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores â data da sua expedição. 
No caso de pessoa juridica, 
a todos os seus estabelecimentos.

a Certidão atesta a empresa em relação 
agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de 
autenticidade

sua
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 
necessários á identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, 
recolhimentos previdenciários, 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

constam os dados

inclusive no concernente aos 
a honorários, a custas, a

ou decorrentes

Duvidas e siigos^>es: cnclt3Lf-t.jiis.bi
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