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•íil^TRAÕnÃRm^

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°
238 DE 11/2020

Empresa BÒIVIIVIAQ - ROMPAo^^^rr®
ASRICOLAS «««AS

que abaixomelhor se declara.

da Bahja, com sede à Rua Rosalvo^élN^n V4 _ c Municipal de Iraquara - Estado
nuih' ''^•^22.596/0001-29, neste ato reoresentaH^^V no CNPJ/MF
^fp^PortadoTdo ‘’cpSf '^°'^^®^®""°'o7®''sedeS

srrcp! n^oT^oSroi sFr ^Centro - Seabra - Ba, CEP 46 900 ooo HoI r "" ^“ão Pedro a™ no 09 '
conforme dispensa de licitação Dl-I.5n.9n9nsimplesmente contratada 
resolvem de comum acordo celebrar o nrec ’ Administrativo n° 1872611/202Õcondições a seguir estabelecidas ° CONTRATO, mediante as clusufas

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

motor eletrjp2?fcv fSe-IpTllí^S-^õíTv^Da'?''®'’ ''®®P®®®® fornecimento de 

piso. conforme necessidade da secretaria miirv ■ ^ da máquina de lixar
serviço social, desta administração, entre os dias 26/D ?3Ím/202T"''' ®®°"°'^'®° ®

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
2,1
2,2

necessários para implantação do presente contrato

=S5HSS"-=~~Dar quitação dos valores mcebido?

de materiais," eTufoamTntoJ®®dfspositivof °ou^ prS°''®^®° ®®''''^°® Prestados

preservar, indenizar e manter a PREFEITURA P®*®'^*®ados, devendo
*m,nd.. n.,„„í „3„JSSÍ“'“2'

3,1

ou securítárias3,2
3,3

CLÁUSULA QUARTA - VALOR
4.1

por estimativa de R$



estado da Bahiaç>
ÍRAQUARA

EMailT>^ ^''■^""^(^^^^5)3364-2105
^ raquaral23@hotmail.com

Sec. IMun. de Infra. Desenv 
CLAUSULA QUINTA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
^■1 Os recursos necessários ao ‘=''‘'««10

atividade:
Órgão/Unidade; 02.10.01 
Atividade: 2023 
Elemento: 3390.30.00 
Fonte de Recursos; 0 Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

rs“£““=í
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato 

CLÁUSULA SÉTIMA - INTERPRETAÇÃO E FORO 

eventualmente dele possam“r?sultt'^^°®^' ^ apl'raçâo deste contrato e a solução de litígios que

I .

Econômico e Serviço Social 

estão alocadospagamento do preço do Contrato
no orçamento na seguinte

0 disposto neste instrumento 
va ou cumulativamente;

ficará sujeito as seguintes sanções

b)
ou média, por infração cometida

igual teor e pTra^^o mesmo e°fL^Vqüalíp?sIdo
testemunha, a tudo presentes ’ ^ ^ achado conforme _ 0 presente contrato em 3 (Três) vias de 

e assinado pela comraíada, contratante e

Iraquara-BA W^ovembro de 2020,

Contratante:

edimario' ilherme de novais 
Prefeito Municipal

e"mÁóuinas agrícolas ltdã 
n® 07.020.402/0001-05

Contratado:
bommaq-bomba

CNPJ\ -EPP

Gonçalves d^lva Filhõ 
R(Mo 09.421.620-7fs^/BATestemunhas:

Demétrio Sá^ieVdeA“r
RG n°07.81 £.036-58 SSI'

újo
/BA

mailto:raquaral23@hotmail.com


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

'í

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

Nome: BOMMAQ - BOMBAS E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA 
CNPJ: 07.020.402/0001-05

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:

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 Dívida 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 à 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 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 23:09:02 do dia 15/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/05/2021.
Código de controle da certidão: 78C8.3F1C.7B40.8B87 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão; 25/11/2020 09:31

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.958 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N«: 20203497734

RAZÃO SOCIAL

BOMMAQ - BOMBAS E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

064.708.430 07.020.402/0001-05

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 25/11/2020, 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.

Página J de J ReiCertidaoNegativa.rpt

http://www.sefaz.ba.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

SEABRA-BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Certidão N^: 00000007

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte; BOMMAQ - BOMBAS E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Endereço: RUA CONEGOJOAO PEDRO ALVES, 09 CENTRO

Complemento: BOMMAQ

adade/UF: SEABRA - BA

CPF/CNPJ: 07020402000105

Inscrição Estadual/RG: 064708430PP

Inscrição Municipal: 1733054000107

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 
e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da 
Fazenda Municipal.

GERADA EM: 24/11/2020 12:21:38 horário de Brasília 
EMITIDA EM: 24/11/2020 12:21:56 horário de Brasília 
VÁLIDA ATÉ: 22/02/2021 
CHAVE DE VAUDAÇÃO: \^c}XteG5

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portai: httD://www.kpeDinfnrmatica.cQm.br/Dottal/web/seabra.aiJtentíca-cnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.kpeDinfnrmatica.cQm.br/Dottal/web/seabra.aiJtent%c3%adca-cnd


25/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAiXASGOWÔfvtiCA FEOERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 07.020.402/0001-05
Razão SociahBOMMAQ bombas e maquinas agrícolas ltda
Endereço: RUA conego joao pedro alves 09 / centro / seabra / ba / 46900-

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 reguiar 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 com 0 FGTS.

Valldade:ll/ll/2020 a 10/12/2020

Certificação Número: 2020111103373013708901

Informação obtida em 25/11/2020 09:35:15

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://cx)nsulta-CTf .caixa.gov.br/consufta crf/pages/consultaEmpregador.]sf 1/1

http://www.caixa.gov.br
https://cx)nsulta-CTf
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BOMMAQ 
CNPJ: 07.020.402/0001-05 
Certidão n'^: 31214769/2020 
Expedição: 25/11/2020, às 09:34:13
Validade: 23/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

BOMBAS E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

Certifica-se que BOMMAQ - BOMBAS E MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 07.020.402/0001-05, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores 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 atuali^zados 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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
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 firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I>-2vidas fi Kuyestuss: .jus.br

http://www.tst.jus.br

