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m KSTAOO 0 \ UAIilA

!M<£FI-1TURA MüNICíPAL DF IRAQUAKA
__ RuJ Kv^mívo PcUn. ti'- 74. Ccjiíri*, Irüíluaríi 

CNTJ 134;22.59(vUuOÍ-:<) CEf’46,<)Vj4K>0

minuta da ata de registro de preços 
PROCESSO administrativo 2720711/2018 

CONTRATO N« 018/2019

o município OH IRAQUARA, Esiado 03 Bahia, através da Preteíure Municrpai de
V'ÍÍ® «tóXVsSo peto seuSLto KípaTsr Sltp

SíítT Tlí" ^
<.\up'uo ‘16 SSO-000. representada por JOVELINt» SILVA
, A; IPAU., portador do RG n'’ 11382051-34 SSP/BA. inscrito no CPF n® 025 305 355-23 

® denominada DETENTOR, nos termos do art 15 da Lei Federai n* 6 6SS/93
ifwertoas pela Lei Federal n> B 883/94 Lei Federal n*

administrativo próprio, firmam a prosente Ala de Registro 
as Soe?s%'uin^ *'^°*^'** ® ®
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l'STAUOÍ)A «âIÍIá

_ ♦ PKÍFETTURA ^'a!NICU^AL DE IRAQDARA
Rtiü í<(y.>*i(Yo l'cpi\, li'’ 74. Ceíiifü, Ifiujatrj 

■ CM-\) V-.<^:2 $% vEP 4ó.V8íWírjy

Vaíor Toiial * 4^ 000,00 (Otiairoceníõs e díiqtiení?5 e le: n^ií, âíjin^eíos reais).

- Os pfodinos CGfíSíííriies hesí5 AttT de Rôgístfõ o‘e Preços poderíSo fvêo ser 
soiíCitados peto Município. Quando solicitados serão entreQUès psía CO^fTRATADA 
&cmn ídentiFictídâ^ mediante emisêSo e recebirnenío pela DETENTORA da NOTA DE 
EMPENHO tvaiída comó ordc-m ce fofnecHmeníc) tfe acordo coai o tíjsoosto na presente 
Aia e no edilal pue o ongmoa. podendo a fornecimentô ser paíoial ou total, de acordo 
çom as necessidades do Mumcipío resue-oadas as especificações e prazos paia a 
entrega dos produtos

T2

CLÁUSULA II -- DÁ VALIOÁOÈ DO REGISTRO ;DE PREÇOS

2.A - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dose) meses contados 
8 partir da data da as$:fíâíuro, podendo ser prorrogado, tíe ecôfdo com à pievísâo legal

2,2* Nos termos úo an, 15. da Lol Fçoerat ri ’ 8.660/93 atieracia peta Lei Federai n* 
8.883/24* duraníè o prezo de validade* desíe Ata de Registro de Preços, o Municipio de 
(raquara nâo será obiioado â coniraíaçâo. exèlusivameníe por seu intermédio, dos 
prociuíos refendos na Ciáusula T podêndo utitor. para tanto, ouiros meios, desde que 
permitidos em fei, sem que, tíésse fato çaípB recurso ou indenízaçSo de ouaicuer 
espécie à empresa deíeniom

2 3 * Érh C3tía Ordem de Fomecímênío cieGorientas desta Ata, ÉérSõ observados, 
quanto oo preço, as clâusuíos © condições constames do Editando Preaâõ Preèencíai 
pãra Registro do Preços n* Õ36/2018, que à precedeu e intêgra o presente ínsírumento 
de compromisso, mdependêní© do transcrição, por ser de pleno confiecimento des 
partes

2^ O canceíamento do feaisíro de preços dcorrofá nas hioõteses © condições 
estabelecidos ooawo,

0) Recusor-sê a fornecer o$ pródutòs. no todo ou em paríe. além de 30 dias corndos 
apôs o prazo preestobeteodo neste Edital.
p3 incorrer em atraso decorrente ds nSo feaiteação dos sen/fços soíicúados de qualquer 
item adjudicado, èm réiaçSo ao cíõnogrnnía em vigor, ocofrrdõ ém quafcjuor de suas 
etapas relativos no recebimento do produto, supc-ncr a 60% (cinquenta por cento) do 
piazo global:
c) fa;ir oíi dfssolver^se; ôü
d) iransíerir* no todo ou em parte, as obrigações decorreníes dèste Contrôio.
©3 mdsirar-se oneroso e inconveniente aa interesse público

CLÁUSULA fíl ‘ DAS CONDJÇÔES E FORÍVIAS DE PAGAMENTO

3.1 * O pagaímenlo será efetuado ©té 15 (cuínzõ) dias apôs a entrega e conferênctã do 
matertal entregue, dom base nss ordens de fomectmemo solídíacias pelo Municfoío no 
perodo:

3.2 - Para pãasmemo. s empresa devera apresenisr a Tesouraria - §ecfel3fi3 Municipal 
de fazenda íooalízãda na Rua Rossívo FelU. 74. Csníío,/i noto bscal dofç)

A

Mt
i
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EST;U)0 DA BAhiU

■ m PREreiTüRA MLiNJClPAL DE IRAQÜARA
—Ku?j RíísoKíí Pcfíx, Ccníro, IriUiiwDi

C NPi I'.^^2.54*íuírííMOÍí

prodífloís) ertOeguetsj Oè aoortfo com 
iíome tío f^UKlCIPJÔ DE IRAOUARA e

sâníSía tSp^da FSatioSfade nfSos°

cdeae^a nota ííscí,^ e/ou faturo tíc(sj orcdu!o(í) uni^oSSl decom '

O respectivo empehho, devendo sef êmiiídõ sm 
conter.o nómerO do empenho çoírasponriGnle,

10 respectivo 
e conter 0 aúmero dó

!^.31 - prova de regUlârldade com o FGTS íCRr Cenríicedo de ReaolA/ída^» 
iUâÇí.o, exosdido peíâ Coixo, Econfimíca Fíjd&fai} dentro de seu período de voíídáde.

3 3,2 ^ Ccríedâo Negativp relativo b ceonos Tfaoalhfsíss ÍCNDT),

3 - Céftíoáo negativa» ou Posíli‘/a com efeito ^íêga!ívü ou ainda do nâo cnniííhHfnfa 
^ Socretana da, Fatondâ do F-ntado em quer osfjver Iscaíizada 

|}ç..ame. comprovando sua reguíaridadê pare com a Fazendã Estadual

3.3,

f» sede dâ

MegaiiVB ou Çêftidãô Cciniunta Poanivã. Com eíeiio Neoadvo 
i relairvos 3 Tfioulos Federieis e Dív<fa Ativa oa Uniôo. exOeSda pela R®Sía
Federa do Brasit, comprovando sua regularidade para com a Faaenda Federei

3^3 5 ; Cerildâo Negai,va ou ÇerlidSo PósUívâ com oferto Nertaüvo ovpedrda oe»c

“CS,?S«" ss?“" ““• •'»««»«. w-oví*
opiícáção de multas, esias devcrSo ser liquidados

clescuorprimemo der ^rlçem!

p-naltcíacíss ou mnííimpiéneis, sem <^ue Isso oore direito &o pleito de
preços ou Gorreçêomonetârío

frLrt foalizãdos apôs a ddla convencionada, hcídirâo juros de 0 5%

ÇlÁÜSUlA ÍV - ÜO FORMECilViENTO DOS PRÕDÜTpS E DO PRAZO

34

s, em víftude cie 
reajustãmenío de

4 s-íi£i^u * r
«t
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4|M|. EVlAnOOÃnABíA

P,REFBíTURã ÀR-fNTCíPAL
Kun Rtí«3Ív‘o f çUx, íi^ 74, Ctimv, iJSipuir.,

S3 922.r%ÍÍOUl-C9 CE? 4<;%9ò'im*00

í« £í™s:v, «,ss S
produtos p

com .s 4t»s“ÍSiS.""""° * »• «»!mp

DE IRAQÜARAi

-

qi/e a anüega 
qucjm procedau ©o foosbrrfíôfíiõ dos

4 2? peto Seíof de Compras, eoníorme subiíem

4 3

s«bsmt«06es. sondo Sl^da^S^béntésln?S^^^^ "

4 4 ~ c^so O objeto não eêtejõ de ácofdu.coín as especifícaç^és exíGidãs s^rm^nriã 
sotovaníe pao o ace-tóré e (a.rará íormo aVconslLíado dd fólf ql 
..nvó/Tiinhado ô auíorídude supônor, soo perío de responsabilidade, ^

p ^ m hfpóiese da nSo acelíaçao do objeio o mesmo deverá ser rsíimdo oelo:rsTp;s'r,y.'s,sr »■
SelÜSôes ^ubsiüuíçso do objeto ertíregue em desacordo com es

47DÊTÈmmTotATAJ^Z^^^. ® responsabilidade dap«« po ís:r;rp'.ir rs? £ ír* «*veriiicerem vlstos defeiíoê ou mcotreçSès. quatquet ,empo se

CLÁUSULA V - OãS ÔBRIGÁÇÕES
5,1« Oo Município

* Aíestar o^feíivo moebimanto definitivo do objeio i(«CK8dí>;

Ml ^ '^'5'^'Í'^ÇEDORA penoüdedes quando for o caso;

5.1 1

• j
L
\.. 5■A

M í1 r.---.m
4i?

•'#./.: a:-

í^••--'•'aiai------
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l>.TAnü DA BaUIá

PRHFHíTUT^A MUNIOTAL Dif JRAQUARA
_ Rifn RõsaKo f n'* 74, Ctíclro. Iraatuifa

CKT; n.95:.5Víi^*Ü001 -29 CEP 46.9í>0-QO0

,9 1 4 - Efetuai 0 pacá^eníõ á contratada r,o pírazo üvencado op6$ a enírísân dá No^a 
Tiscaí no OepQftafnenío Sê Tesourãná

5 IrS— Notificar, por õscfíío á Conít atada ds ãplíçsçâo, de ouaiQusrsançãõi

6 2 - Oã Detentora

5 21 - Arcar oom iodaê m despesas fê}aifV0$ ao cbjêío oomrãlâcfo deáts edital 
(nctLíjndo»se mâo se oPra e iodos os tríPuíosinòidentes.

5.2 3. Irníícar um prèposto, com poderes para representar a emp/esâ Contratada 
tudo õ puê se refaçionar com o fornecimeníp.

5 2.4 - Serêo de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas 
prevídenciânos. fiscais,, comerciais ou quafso.uer outros decorrenies da execução deste 
corítrato, issRlando o ti^uPíeipío de qualquer responsabilidade no tocame s írinc^io 
empregaiicio ou obntgaçôes prevídenclárias. no caso tíe reclamações írabafhisías. açôes- 
de responsabi^ade c.v.* e penai daconentes dos sea-iços e de quaíquêf tipo de 
dèíTanda

5 2,5 * Nõo pêrtnitidn jg sub-còntfãtaçsò do Iodo. nsm dê porto do objeto do 
p/êsonie Contraio, sem prévm anuência da Contratada.

5.2.6 « Efetuar p fornecimento indicado na ord&m de comora até o maxinio três dias 
úttí-s 3p6s o recebimento desta

5.2 7 -fomãõêr o etíjeío deêiã IfCiícíçSo nas especifícaçôas contidas neste edítaf

5 2-6 - A empresa assume o compromisso formai de executar jodas es íarafas. objeto 
da presente sm, oom perfeíçáo e âCtiidade.

5.2 D - Dover^ a empresa màmor etuefizados os pesameníõs dacorrenies ds 
eoniíotoçáo íquanao ocorrer), çòmp satárrP úb empregodos e quaisquer oukos, ficando 
a üa^eo da mesma s fésponsaóííídsde por quaísquêr aciçeníes que .oossam v\s a ser 
viumas seus empreoados cusndo em serviço, e por tudo quanio ás ísis í/àOaímstas e 
pfevifeef)Ci3r«ss the asseguram;

5,210 - A empresa será responsável por quaisãuer danos marenais efou pessoais 
Cflusados ao fvtunicíplo. ou a íêreeiros. provocados por seus OíVipragados, ainda que oor 
orhissâo ínvo^untéua devendo ser edoiadas, dentro de 4e mm as providânctss 
oecossõnas paíu ç íessarcinierttb.

5.2 11 - Deverão ser prestados pela empresa iodos os esclarecimentos cue forem 
sol citados peto Município,, e çüjas reclamaç^s seobrlga a ãtender pronlsmeníe

5 2:1:2 * Memsi durante a ex'eçuçSo do commtõ as meirnãS condições de ihDbiütcçSo.

CIÂUSULÁ V! - DAS CONDÍCÔES DE FÔRNECIMENTO E REGESIMENTO

õm

■#
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fSTiVDO ÜA HAmA

i•M . I>RF.FF.ITUR.A MUNICIPAL D£mAQU.AR.A
Rü^ah'0 í’eiis^ n"* 74. CviiiíO, Jfaíjiicini 

- CM'J Jj.vr.?9í*-00UÍ4Q C.UP -ío.^Sd-ÔOO

6 1- 0 conif^ío de mmKàa decorrente ça presente Ate ds Registro ds Preços $eíé 
forsnsligfido pefã entssâo e resírados da Kola tíe Enipenho peta deteníora

6.2 - A cJeiertiora cia presenie Ata tíe Regisíro de Preços será obrigada a atender iodos 
05 pea-tíos e^eiüados durante o ^/igôncis desta Aía., mesmo oue a entieya d«ií>s 
dêcorreníos estiver orevísta pàre data posíeriOí â do seu vencimento

6 3 * Todã aquísrçáo devefd ser efetuada medícníe solicnação de unidade recuísiiant'' 
a qusl deverá ser feita ôlravés de Nota de Emponho.

6 4 - Toda e çualquer entrega de malèfiai fora do estabeteckíQ neste edital será 
tfnédfptameme noídícadn A^y liÇíteníe(e3 vençadoraís} que fícaràíSõ} ob;igado(3i a 
substituir ôs niatenais o que farãfâo) prontnmeníe, num prazo máximo de írés díss; 
ficando emendído qvc Gorrcrflo por sua conta s íísco ía^s íubstííuíçôea, sendo apbtíadas 
também ás sãn0ss cabíveis

€.5 * O objeto desta (fciiaçao será recebido e íiscaittado pêías réspecíívas ünidados 
Conífatãníés, consoante o cí.spo3tú ri© adigo ?3. inciso lí. aünea da Ldi Federal 
0.666^93 com as atte^açôes tnlíoduzidas peia Lei Fedêrai n« 8 883/94 p seguinlí^s 
demais noàmies pertinentes

CLÁUSULA Vlí - DAS PÊNALIDAOÊS

7.1 Ao CONTRATADO que incídif nas bípdíeses abaixo feíacionadas seráo spíícsdas ss 
seguintes sartçôes graduadas conforme a gravÍGode do íníraçSo. sem prejuízo d© 
sançòes civis e crimma-s. apôs o prévio processo edmínístraüvo oa<antídn © amola 
oefesa e 0 conlradiOffO

7,1.1 Advenêncíã sempre que forem cõnstâtadas iníráçoôs lóves.

71.2 Multa per eiraso imotívado de execução do serviço ou foínêcimemo dos produtôs 
nos pmzos abaixo deLnidos:

a) 0.20% IvintG tíècimos por cenio) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo 
contratual ou nos prazos parciais dás Õrdons de Serviços, timíladás a 20% do 
valor da faturai

b) 0.20% ívírtie décrnios por cento) do vaíer do contrato, por dio de atraso no prazs 
e3íabeí0c?do e nosírícado por escrito peío FíscoIízoçSo para o çumprimertío de 
detemiinsçoes. na prinieira vez,, fimttadas íy.ZÚ% do vaio" da fatura.

C| 0.40% iquarerjta décimos por cenio) do vator desle conífoío, por dia de atraso 
oíazo esiaoeisotdo e notiJfCãdo por escrito pela físcãlfzãçao para o cumprimento dê 
delernimaçdes, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.

no

11,1,2,1 A muita dobrará a cada caso de rõlncíddncla, nSo podendo uJtráposõar a 
30% do valor atualizado do coníraíô, sêtn pfpjuizos dá cobrança de perdas o danos

íT
:y

■ yL

ã
W .1

^1.
MMl .!C1?

.OiT^ •V
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!;s'rAüo OA ssAiflA
Pj^BFEJTURA MUNICIPAL

FíIpv. n" 7A. <Yi>ü‘í/^ Íraquíifu DE mAQUARA
CEí’ 4áM(í-u<h} 

ao íníêressD púbirco e da põssfbnidacío daque venhâni a sòf causados 
coníraíüal:

r 13 Suspp-nsüo com prazo má«mQ de 02 (dor.) õpos. oonfo,<T,e def.niclps abaixo: 

ídotLTd.Sí ® em aireso. por mais de 1®

&agL»jaa5ag8K^^ <» *
(Cíols) anos e multa sobre o vaio; do conVa^e 

d P'®;^ízocauÊaaoBAdmtfvstrsçâo Pút\rH:orvte^^^^^ quãndO' * ' '

«ifdílot ‘ “* «>•»*««, ™ »„„*
ÍÓSflóS!'“ * '*“■ » MMnIaaraE Eul» «9

foscísâo

ã depender

CJ poetar servtço ou fordecer em desacordo com os projeios básicos çxecuâVos e 

iQpTios dB re^rêneia. ôue cpreBente msejuraoça no desênvõMmênto dãs etivrdacíes 

ou que ccnpromeía a segurança das pessoas; muita de iú^/a gt 20%:

tí) dcseumpdf obngaç^s reíaUvas ê rciaçao de mbhiho com

00

sêjò
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ESTaIJO »A BAHIA

W3^ PREFEITURA MUNICIPAL DE IIUQUARAI' Ktia RòsülVx> FítiNL a’ 74, Ctfnjft», íniquiiio
CNPj t5.S27.?9ÓTÍÍ>i:}{4.9 CEP4{i.9?.04ii00

-•

Pi'é‘Ão pfoeesso adminislrstivp, garaaííca s ampla cíofasa ê o côntradíiòno ou. ainda 
cobradasiudicieímeníe, a cntérío da PREFEITURA í^íUNICíPAL DE íRAÓUARA,

7.S Á muíid podnré $er aplicada cumuiãíívsmema coni as tíeniata penandõdes, a 
daparidar do grau da Infração corneíida pelo Cõníraíado s dos. prejuízos causados ã 
Admrnist^açôo Pubíica Municipal, não impedindo que a Administração íescinde 
tínílaterâlmente o contraio.

^ B As ssnçdêg previstas na Ctâusuía Séfime deste Contrato sab de competência 
excíustva do mm da PRaFEJTURA MUNjOlPAi DE íRAQUARA- permuidà a delegação 
pora a sanção préviSía no Sub-iíem 71.6, fãcuííâda a defesa do íníêmssado no 
respecíivo processo, no prazo de 05 (cmco) dias tía abefíum de vistãs.

7 7 Os danos a pmjuítcs ssrêo ^esssfcidos ò contraiante no prezo máximo de 4B 
(ouoíèntD e piíõ} horas, apôs pré'4o processo admlnfsirstívo, ^erantlda a ampla dêíesã o 
o cõntradiídrio, contado da notiücsçâo admlnlslrsífva â Çonífaíácía.. sob pena de muita,

CtÃUSULA VIIÍ-DO REÂJUSTAMlNTO DE iPRÈÇOS

B.1 «Cs preços que VíSrem a constar da Autorização dos SntVíçosfíomecimento fou 
instrumento equValenté) poderão ser re‘/istos. quando orovocado por estrito de ambas 
és panes nos termos da fegislação em vigor, cçmíonne An, 65 fetra •‘d", dn Loi N® 8,666. 
de 21/6/1803 e.legislação subsoqüente.

6,2 - Fíca ressalvada o possibilidade de aíteíaçSo das omdíçõss pajâ a Concessão de 
feaiusiss ero foce da süporvenièhaa de normas íederais .EOlfCâveis é êspècíe ou de 
eíteraçâo dos preços, comprovadamente, prâlícadas no mercado, com p finatídadè de 
mãníer o equiEíbrio econômico e fmãncêiro da avença.

e.3 * A Adminisiraçâo Munfcipaf poderá, na vlgênclã do registro. sol;ciíãr a redução dos 
preços registrados, garamida a prévia defesa dà Deientora da Ata e do conformidade 
cxtm os ■ parâmetros de pésqufea de maneado rêfiiizada .ou quando as sltorãçôes 
côivunUírais provocorcm á redução dos pídUCtsdos no ntercado nacional, sendo 
que 0 fiõvô pmço fixado será vaíido a partir da assinaiuTíí da Ata petas partes 
íiíteréssadas.

8A «O preço, quando amafedo, não podefã ser supedór ao prãtlcadb no .mercado.

CLÁÜSUtA ÍX « DO CÁNCELÁMENtO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇOS

9.1« A preseme Ais tíe Regisírõ de Preços podèfd ecí cancelada, de pleno direito pela 
Admmistídçâo. quervdo

9 T1 «ÀdelOfítora não cumprir as obrigações oonsíantes da Ata:

012 « A detentor© náô mtlfár qualquer í4oíq do EmpenKo. no prazo esíabefscído e b 
Admímsimçáo náo aceitar sua )U5tjíÍcátíva!
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'íím fíStAJjO DA UAUJA

PRHFEíTURA MlJNJCIPAL DH
Ku,.t iÇuxi-Jvo ?4.CcrtiJíí íul

- CNW!3 ‘ ^

W'» i iraquaraJ> !
.l£;4

CEÍ^ 4(%ySü*ü(Ai

I &?oi'sfrsrss" ■~
SJ.S ^ Por raíôss tíe inísfèsse púbiieõ dèvida 
AcfrTitn«sír3ç$o

únle

no m^fcacío.«

msnte demon5!í^d!?s e íüstificsíías psla

tío canceíamenfo do preço reoisiraao, nos casos previstos neste 
A o r^,', ^ eoiTespondendo cu por pumícaçao rto Diário Oficiai do Munidoío oo^
^ lilíima^puMcoçõa^**'^”*''^^^' cáncéJado o preço registrado a partir da

sotertaçao por escflio. comprovar estar 

^883/64"^'®°^ ® ‘■®' "" 86S5/S3, aüoiada pela Lei Federal n^

detentora paca cancelamento dos preços reaiSírados dev®'á ser«'i®* Íacyílada â Adminmtraçac a sahâ^ü 
das periatóades provfstâs na Cfâosiría Vil caso nâo acatas as ratses do pedino '

CLÁUSULA X- OAS UNIOADÊS REQUISITANTES

rfncio A? Registro 'de Preços poderá ser requisilado pelos ôroflos
tíss.aAdminiSiraçso que pretendam aderir aô legistró. abavês de Setor de Compras^

CLÁUSULA XI - OAS COMUNICAÇÕES

to 1 -

IM T «i^iwfidsçôsís . entre as partes, relacionadas
cOmiiOe&o© presênie A\b, serêo feítBs sempre pof escrito.

CLAUSULA XI) - OÔS RÊCURSOS ORÇAMENTÂmoS*

: com ô acompenhâmenlo e

Efemenío de Despesa, 33 90.30 00- Maien'at de Consumo.

pela

/ 2037/ 2055/ 2081/

/i-

/•

iA'-»rt * ■

■ '*•.
..íl/f

.kY^V ••

-
•• J*

.. ~' ..í»
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ílSTArJO Oã BAHIA

í% PREFEITURA MUNlCiPAL DE IRAQU ARA
ÍÍ.U.Í Ros.ih í.» Tdh. 17*^ 74. CeniM, Inuiüsm
cNPi ■

iMW
CEP

Fontí tíe Recuso; 0 Recursos Ofciiilórios/1 Eduôaçâo - 25% / 2 Saúde - 1S%/14 - 
Traosfeíêncm de Recursos SUS/f NAS 29 - TfènsferAnçfa de Recuísos^ FEAS * 28 - 
Fundo Estadual de Assisíôncía Social

CLAUSULÂ Xíll ‘ DÂ íMOOÂLIDÂDE DE UCÍTACÃO:

13-1 * A presente Ata cie Regístro tíé Preços reger-se-á conforme o Etíual tis tíCítaçSo 
nv?daltò€C€ Pregão Pfasêncíál. Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para Reolstro de 
Preços N*03Ô/201S.

CLÁUSULA XiV* DAS OiSPOSIÇÔÊS FINAIS

14 1 - Intêgrãm esía Ata, p edilsl do P^-egâo Presenciai paro Regísíro de Preços n* 
036^018 e proposíô o'a emprêsâ. classrfjcada em 1' lugar no ceríame s jpra nurnerâclo.

14 2 -- essoâ omissos serfio resolvidos de acordo com e tel Fcderaf n* 8.63Q/93 
aíieraca pela ter Feóere! n“ e.6fi3/'v4, peto üeçreio Municípál no que nâo colidir com a 
primeira e nos demais normas eplicévets Suúsidiariamenie. apí!caf‘Se-âo os princípios 
gerais de direito

CLÁUSULA XV - DO FORO

■55 1 “ As penes elegem o foro da CôfnOfca dê iraquara -6A como único compêtente 
piafis dif i.mii Qütfisquer açOos ontíndas desta Ata.

e, por hpverem assim poctuedo. assmam. este instfun>eníó m presença de
duas testemunhas ebaixo,

IfOquárn. 8â, Oí^d^^eiro de 201

Edímáflo (píJnnçjffTiG do Novaís 
Prefeito Municipal

'RG n* 113ê2Ô51 SSP/BA 
Emprese Oeieníora da Aíã

Tesíemunhas;

ÚNoíre:.__________ __ ___
CFP

. .0i^*.ÀXPl
t
i: it

'•íll
áf.

i.-
-y4 :..-r%^
.J..r .m:4>^ -4!* ‘
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€AI^A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço:

22853595/0001-60 
JOVÊLINO SILVA SAMPAIO ME
RUA JOAO MIGUEL DOS SANTOS 237 TERREO /JARDIM DAS 
PALMEIRA / ITA8ERABA / 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 empresa 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de 
Garantia do Tenpo 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 com o FGTS.

Validade: 30/10/2018 a 28/11/2018

■;n

Certificação Número: 2018103120235366557597

Informação obtida em 07/11/2018, às 13:01:50.

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

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Prefeitura Municipal de Itaberaba
Avenida Rio Branco, 617

Cenlro - llaberaba - BA CEP: 46880-000

CNPJ: 13.719.646/0001-75

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 001223/2018.E

Nome/Razão Social: JOVELINO SILVA SAMPAIO - ME 

MERCADIINHO BEM BARATONome Fantasia;
Inscrição Municipal: 0008365 
Endereço:

CPF/CNPJ: 22.853.595/0001-60
RUA JOÃO 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:
ir*****ii*ii********************** *>********* *»****•*****•****-•******* iHiiHi*****»****^^** *********************** **t>*********i»********i,* ******* *******
********************* *************************************************************  ************************************************************

★ *******«**********«****<****<***«******«***•*«**********«******«******«***•***  **<*ih*i^*«**i^«***«**ik*ih **•****•****«*******•****«•***«***

31/10/2018Esta certidão foi emitida em com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 30/11/2018

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 5600003728660000008535030001223201810314

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 
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 07/11/2018 às 13:00:12

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 463F22B096EADBF2EBFAAB8CD7FCB1AD
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•ÍJ-
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão; 11/10/20)8 10:08

t 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

razAo social

JOVELINO SíLVA SAMPAIO

inscriçAo estadual CNPJ

125.902.155 22.853.595/0001-60

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 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 posteriormente.

Emitida em 11/10/2018, 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 
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.

Páginn I de I RelCertidaoNegativa.rpi

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Acesso à informaçãoBRASIL Participe Serviços Legislação Canais
«■OFM

^■l í::Receita Federal A-^i^^^CàRTiDÃOÀ1 •

i 

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto á 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 passiva no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:25:42 do dia 20/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2019.
Código de controle da certidão; EF19.3074.DB91.D0B6 
Qualquer rasura ou emenda invelidará este documento.

Nova Consulta Jra|—Prepár^r págind 
F-— -J pârâ impressío

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Página 1 cie :

:-0:)z.K JÜDICI/.RIO 
DO TKrDALfíO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão n°: 156973798/2018 
Expedição: 2^/08/2018, às 13:39:43
Validade: 19/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se JOVELINO SILVA SAMPAIO
inscrito(a) no CNPJ sob o n® 

22.853.595/0001-60, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
TrabaIhis tas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

que
(MATRIZ E FILIAIS),

INFORMAÇÃO IMPORTANTE \j/
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os daoos 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos fiyjiados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de pciliaçâo Prévia.

.. .. i.' ‘ -• *• . •; . hi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 463F22B096EADBF2EBFAAB8CD7FCB1AD

http://www.tcpdf.org

		https://www.iraquara.ba.gov.br
	2019-11-28T10:22:55-0300
	Iraquara
	Prefeitura Municipal de Iraquara-BA
	Contrato Nº 018/2019




