
CONTRATO N°16812018 
DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°00312018-0 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°00412018 de 0210112018 
Fundamentada no Art. 24 Inciso X da Lei 8.66611993 

O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO FAZ COMO LOCATÁRIO. 

O MLJNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BRE,JINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n 0 13.795,90510001-09, com sede à 
Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP47.530-000, neste ato representado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito Carlos Augusto Ribeiro Portela, portador do RG: 9,550.076-5 SSP-SP e CPF: 673.985.298-72, 
residente e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-Ba. 

FAZ COMO LOCADOR 

PML PRE..MOLDADOS E MONTAGENS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 09.618.66410001-93 e Inscrição 
Estadual sob o n° 077.455.204, com sede à Av. Engenheiro Antônio Leite do Vale, 1133 - Centro, Oliveira dos 

c Brejinhos-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Ápia Maria Quinteiro Portela, brasileira, empresária, portador(a) da 
cédula de identidade n.° 04.242,519-06 SSP-BA e do C.P.F. n.° 431.828.795-53, residente e domiciliado na Av. Eng°. 
Antônio Leite do Vale, 713— Casa, Centro na Cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba. 

Celebram o presente Contrato de Locação de Imóvel, nas condiçôes que seguirão, as quais mutuamente aceitam e 
outorgam o presente instrumento, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 8.666193 e 
posteriores alterações, procedimento vinculado a Dispensa de Licitação no 00312018-D, ratificada polo Gestor 
Municipal em 02 de Janeiro de 2018, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira - Constitui objeto do presente contrato de locação de 01 (um) imóvel, composto por 06 (seis) 
salas; 01 (uma) recepção; 04 (quatro) banheiros; 01 (um) depósito com área total de 276,82m 2  no Prédio 
Argentina Araújo Ribeiro, n° 165, situado na Praça João Nery Santana, Centro na cidade de Oliveira dos 
Brejinhos-Ba., de propriedade do LOCADOR, que será utilizado pelo LOCATÁRIO exclusivamente para 
funcionamento de órgão público desta Prefeitura Municipal. 

Cláusula Segunda - O prazo de locação começa em 02 de janeiro de 2018 e termina em 31 de dezembro de 2018 
podendo ser revogado mediante acordo entre as partes. 
2.1 - Após o prazo de vigência do contrato, o LOCADOR ou LOCATÁRIO poderão solicitar a renovação ou a rescisão 
do mesmo isentando de multa, ambas as partes, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência. 

Cláusula Terceira - O aluguel na sua totalidade será de 11$60.000,00(sessenta mil reais), pagando mensalmente o 
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo seu vencimento todo o dia 1 0  (primeiro), que poderá ser pago até o 
décimo-dia subsequente a esta data. 
3.1 - O aluguel será reajustado anualmente em reajuste determinado por lei governamental ou a combinar com as 
partes. 
3.2 - O aluguel deverá ser pago em um todo, ficando vedado o pagamento fracionado da parcela no mês. 
3.3 - É de responsabilidade do LOCATÁRIO as taxas que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel locado, 
especificamente a ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ÁGUA e IPTU, os quais deverão ser apresentados 
devidamente pagos de acordo aos seus respectivos vencimentos, no ato do pagamento da mensalidade do aluguel, 

Cláusula Quarta - O pagamento do aluguel após o vigésimo dia do vencimento sujeitará o locatário à multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor da mensalidade, além de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, com o que 
desde já concorda e será cobrável, inclusive por via de execução judicial, concordando o LOCATÁRIO. 

4.1 - Os pagamentos dos aluguéis deverão ser efetuados, ao LOCADOR, através de crédito em conta corrente, ou 
cheque nominal. 

Cláusula Quinta - Findo o prazo contratual, deverá o imóvel ser entregue com avi prévio de 30 (trinta) dias, 
totalmente desocupado e livre de ônus, independentemente de aviso judicial ou dicial, entretanto convindo ao 
LOCADOR e ao LOCATÁRIO poderá a locação ser prorrogada. 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira IsBiejinhos - 
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5.1 - Eventuais débitos de água, luz, e quaisquer outros, durante a vigência da locação do imóvel supracitado, mesmo 
que apurados após a vigência desta locação serão de inteira responsabilidade do LOCATÁRIO. 

Cláusula Sexta - É expressamente vedado ao LOCATÁRIO ceder, emprestar ou sublocar no todo ou em parte, 
mesmo por períodos curtos, o imóvel tocado sem consentimento prévio e por escrito do LOCADOR, comprometendo-
se a utilizá-lo de forma a não prejudicar a sua segurança, bem como a saúde e bem estar dos vizinhos. 
6.1 - É expressamente vedado ao LOCATÁRIO negociar o referido imóvel como sendo ponto residencial. 

Cláusula Sétima - O LOCATÁRIO recebe o imóvel em perfeitas condições de uso e obriga-se pela conservação, 
trazendo sempre as mesmas condições, responsabilizando-se pela Imediata reparação de qualquer estrago feito por 
si, seus prepostos ou visitantes, obrigando-se ainda a restitui-lo quando finda a locação ou rescindindo este, limpo, 
com pintura nova e conservada, com todas as instalações em perfeito funcionamento. 
7.1 - Sendo necessário substituir qualquer aparelho ou peça de instalação fica entendido que esta substituição se fará 
por outra da mesma qualidade, de forma que, quando forem entregues as chaves, esteja o imóvel em condições de 
ser novamente alugado, sem que por isto seja necessária qualquer despesa por parte do LOCADOR. 
7.2 - O LOCADOR, por si ou por preposto, poderá visitar o imóvel durante o dia, no período da vigência da locação, 
porém, com aviso prévio, para verificar o exato cumprimento das cláusulas deste contrato. 

Cláusula Oitava - O LOCATÁRIO obriga-se a utilizar o imóvel que lhe é tocado exclusivamente para funcionamento 
de órgão público desta Prefeitura Municipal. 

Cláusula Nona - O LOCATÁRIO deverá devolver o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza com todas 
as instalações em funcionamento tal como reconhece tê-lo recebido, não alterando o mesmo em sua estrutura, salvo 
com o consentimento prévio do LOCADOR. 
9.1 - Serão de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO todo e qualquer dano, avaria ou prejuízo ao LOCADOR e 
ou terceiros em razão de acidentes, incêndio, abalroamento ou qualquer acontecimento resultado direta ou 
indiretamente das atividades exercidas no imóvel locado pelo LOCATÁRIO, garantindo desta forma o seu valor real. 

Cláusula Décima - No caso de desapropriação por necessidade pública ou Incêndio, sem que para tal tenha 
concorrido o LOCATÁRIO, ou qualquer outro motivo que torne o imóvel imprestável a sua finalidade, o presente 
contrato ficará rescindido de pleno direito, sem indenização de parte a parte. 

Cláusula Décima Primeira - A infração de qualquer das cláusulas deste, sujeitará ao infrator a muita de 03 (três) 
meses do valor do aluguel cobrável por via executiva ou nos termos da Lei 61071, de 03 de julho de 1974. 

Cláusula Décima Segunda - Estando o imóvel sujeito a regulamento interno ou á deliberação de assembléias 
gerais, o LOCATÁRIO obriga-se a cumprir e a respeitar fielmente as disposições vigentes e as que vierem a entrar 
em vigor, cujo regulamento faz parte Integrante deste contrato. 

Cláusula Décima Terceira - As partes contratantes obrigam-se por si, herdeiros e/ou sucessores a respeitar e a 
fazer respeitar o presente contrato elegendo o foro da cidade de Oliveira dos Brejinhos-Ba, com renúncia de 
qualquer outro que possa vir ater para dirimir as questões decorrentes deste contrato. 

Cláusula Décima Quarta - Presentes a este ato a Sr. CLERISTON FELIX DE SANTANA, brasileiro, casado, 
Secretário Municipal de Finanças, nomeado, através da Portaria n °  0112017 de 0210112017, portador da cédula de 
identidade n.° 13.287.921.9 e CPF n°. 008.458.278-20, residente Praça Getúlio Vargas, 305— Centro na cidade de 
Oliveira dos Brejinhos-Ba, na qualidade de FIADOR e principal pagador solidariamente responsável com o 
LOCATÁRIO pelo fiel cumprimento, durante todo o prazo contratual, de todas as cláusulas, condições e obrigações 
nele convencionados e até a entrega real e efetiva das chaves ao LOCADOR, contra recibo de quitação e que, sem 
a virtude de qualquer Lei ou acordo posterior entre LOCADOR e LOCATÁRIO, o aluguel for majorado, a sua 
responsabilidade estender-se-á. Também respondem pela fiança ora prestada, os seus herdeiros e sucessores. 

Parágrafo único - Enquanto perdurar a locação ou até que seja substituído por outro FIADOR do presente contrato, 
não poderá se eximir das obrigações deste pacto, desistindo desde já, da faculdade de exoneração de que trata os 
artigos n. °  1609jJ503 do Código Civil. 
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Cláusula Décima Quinta - A execução deste Contrato será regida pela Lei 8.666193, sendo aplicável a referida Lei, 
suas alterações posteriores e em sua omissão, os preceitos de direito público, os preceitos da teoria geral dos 
contratos e os termos da legislação civil aplicáveis à espécie. 

Cláusula Décima Sexta - As despesas com a execução dos serviços, objeto do presente contrato, na importância 
prevista na cláusula segunda, correrão à conta da Dotação Orçamentária do exercício vigente na forma abaixo 
especificada: 

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 
Atividade: 2015— Manutenção do Gabinete do Prefeito 
02.03.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS 
Atividade: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças 
Atividade: 2023 - Manutenção da Contabilidade 
Atividade: 2036 - Manutenção do Setor de Tributação 
02.04.00 - SECRETARIA DE OBRAS 
Atividade: 2123— Manutenção dos serviços de obras e urbanismo 
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: (00) 

Cláusula Décima Oitava - Para todas as questões resultantes do presente Contrato, será competente o Foro da 
Comarca da cidade de Oliveira dos Brejinhos-BA, excluindo-se qualquer outra por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor que leram e 
acharam conforme na presença das testemunhas abaixo declaradas. 

Oliveira dos Brejinhos/BA, 02 de janeiro de 2018. 

Locatário: 

RIBEIRO PORTELA 

Locador: 

sob n.° 

Fiador: 

Testemunhas: 
CPF: 

OO.&5_S 
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Exupério Oliveira Quinteiro Portela, nascido em 
0810911963, brasileiro, natural de Oliveira dos Brejinhos - 
BA, casado em comunhão parcial de bens, contador, RG 
2.789.313 CRC/BA e CPFIMF 280.663.405-91, residente 
e domiciliado à Rua Senador Teothônio Vilela, n° 256 — 
Casa 06 M2— Brotas - CEP: 40.279-435 — Salvador — 
Bahia, e Ápia Maria Quinteiro Portela, nascida em 
12/1111967, brasileira, natural de Oliveira dos Brejinhos, 
Bahia, solteira, empresária, R-.G. n°. 04.242.519-06 
SSP(BA, CPFIMF n° 431.828:795-53, residente e 
domiciliada à Avenida E.tgg°Ant6nlo Leite do Vaie, n°. 713, 
Casa, Centro, CEP: 47,,5 0-000, Oliveira dos Brejínhos, 
Bahia, únicos sócios da empresa de PML PRÉ-
MOLDADOS E MONTAGENS LTDA ME, com sede 
social à Avenida Eng°. Antônio Leite do Vale, n° 1.133 — 
Centro - CEP: 47.530-000 — Oliveira dos Brejinhos —
Bahia registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia 
— JUCEB, sob MIRE 29.203.158.142 de 27105/2008, e 
alterações nos 96.904.512 de 07/0412009, 96.921.551 de 
19/0612009 e 96.995.784 de 16/04/2010, inscrita no CNPJ 
sob o n° 09.618.664/0001-93, resolvem assim, alterar, 
criar filial e consolidar o contrato social conforme abaixo: 

CLÁUSULA 1'— CRIAÇÃO DE FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 

Fica neste ato, constituida a filial com sede à Praça João Nery de Santana, n° 165, 
Térreo, Centro, CEP: 47.530-000, Oliveira dos Brejínhos, Bahia. 

CLÁUSULA 2' — OBJETO SOCIAL 

A sociedade tem por objetivo a fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto 
armado em série e sob encomenda; fabricação de artefatos de cimento para uso na 
construção, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; fabricação de estruturas 
metálicas; fabricação de esquadrias de metal; fabricação de artigos de serralheria; 
serviços de engenharia; serviço de desenho técnico relacionado à arquitetura e 
engenharia; comercio varejista de material de construção em geral; aluguel de 
máquinas e equipamentos agrícolas; para construção; outras máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais sem operador PASSA A TER por objetivo o 
comercio varejista de material de construção em geral; fabricação de estruturas pré-
moldadas de concreto armado em série e sob encomenda; fabricação de artefatos 
de cimento para uso na construção, fibrocimento, gesso; fabricação de estruturas 
metálicas; fabricação de esquadrias de metal; fabricação de artigos de serralheria; 
aluguel de máquinas e equipamentos agricolas; para construção; máquinas e 
equipamentos comerciais e industriais sem operador. 

CLÁUSULA 3a — AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social que é de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), está sendo aumentado 
neste ato em R$ 450.000,00(quatrocentos é cinquenta mil reais) totalmente subscrito 
e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, totalizando R$ 
500,000,00(quinhentos mil reais), dividido em 500 0O0(quinhentas mil) quotas no 
valor unitário de R$1,00(um real) cada. ( 



4a 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO 

EMPRESA: PML PRÉ-MOLDADOS- E MOTAGEJ-s LTDA ME 
5 

condenado ou encontrar-se sob efeitos da condenação que o proíba de exercer 
administração de sociedade empresária. 

E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 03 (três) 
vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

Oliveira dos Breflri4,os - Bahia :  15 de Julho de 2014. 

Exup-ério Oliveira Quinteiro Porfeta 
-- 	 r-- 

i-:UJ 	kT- 
Ápi4 Maria Quinteiro Porteia 

R.G, 21-fl11-11 SSP/BA 

R.G.; 14.626M470 SSP/BA 

•JUNTA COMEICIAL 00 ESTADO DA BAHIA 
LI CERTIFICO O ReGISTRO EM 1610912Q14 SOB N° : 97410776 

JUtEBpç00 o: 14/054540-3 DE 22107(2014 

tesa29 2 0315914 2 	 j4 
E QrtnGEN5 &TD 	----------_-- ---- 

HE 	 Huo PORTELA RAMOS 
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•SEGRETPRIO-GERAL 

JUNTA COMERCIAL CO ESTADO DA BAHiA 
LI CERTIFICO O REGISTRO EM. 16/09)2014 SOB W. 29901145666 
JUCE8p 0o10  14/06454Q3 DE 22/0712014 

resa:29 2 031814 2 	
j P141. ?R-141.P,WQ E N(4TÇ.t14 LTtA 	 - 	- 	 - 

F11i0 PORTELA IWflOS 
- 5ERETAR1O-GEML 





Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos 
J DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO N 2  000226 

Declaramos para os devidos fins de direito, que verificando o ARQUIVO DO CADASTRO 

IMOBLUÁRIO desta prefeiKra, encontrei a declaração de registro de um imóvel residencial localizado à Pça 

João Nery de Sanana., 165-Casa - Centro, neste município de Oliveira dos Brejinhos-BA, Inscrito no Cadastro 

Imobiliário sob o n 2  01.01.0070029.001, lançado em nome da empresa PML - Pré-Moldados e Montagens Lida, 

- Inscrita no CNPJ sob o ng 09.619.66410001-93. O imóvel possui uma área de 46920 metros quadrados, sendo 

13,60m de frente, 11,60m de fundos, 3724m de lado esquerdo e 3724m de lado direito, apresentando uma 

área construída de 189,00 metros quadrados, ficando uma área descoberta de 30020 metros quadrados. O 

imóvel apresenta os seguintes imitantes: 

LI MITANTES: 

Leste: Travessa Sete de Setembro 

Oeste: Beco da Igreja N. S.das Oliveiras 

Norte: Praça Dr, Getulio Vargas 

Sul: Jose T. da Costa e José A. portela 

Documento ou título de Domínio: Escritura Publica de Compra e Venda 

Oliveira dos Brejinhos-BA. 22 de dezembro de 2017 

a 
ne 



311212017 	 Emissão der via de Certldso 

BRASIL 	Acesso à Informação 	 Participe 
	

Serviços 	Legislação 	Canais 

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

Nome: PML PRE-MOLDADOS E MONTAGENS LTDA - ME 
CNPJ: 09.618.664!0001 .93 

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 pendéncias 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 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 cia 1991, 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços chttp:f/rfo.gov.br> ou <http://ww.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFS/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 0:53:59 do dia 0411012017 Chora e data de Brasília>. 
Válida até 021042018. 
Código de controle da certidão: D648.F7EB.A459.2Eff 2 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta J. Preparar página 
para Impreo 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emisso: 3111212017 21:57 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte, 1130114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão 14°: 201 73825869 

RAZÃO SOCIAL 

F14L PRE-MOLDADOS E MONTAGENS LTDA - ME 

IUSCRIÇAO E$TDW1. 	 CNN 

077,455.204 	 99.618.66410001.93 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências; da responsabilidade da pessoa flatos ou juridica 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 3111212017, conforme Portaria n°918)99, sendo válida por 80 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORiAS 
FAZENDÁRAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http;//www.ssfaz.ba .govbr 

Válida com a apresentação corqunta do cartão original de Inscrlço no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria de Receita Federal do Ministério cia Fazenda. 

P*int 1 de 1 	 ReiCertidaoflegadvtrpt 



ás5 PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNn N2  13.798.90510001-09 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

CERTIFICO Eu, LAURO FRANCISCO DOURADO, Diretor do 

Departamento de Tributos, desta Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos, Estado da 

Bahia; para fins em que se fizerem necessários, a pedido verbal da parte interessada )  que 

revendo os livros, arquivos e fichários, desta Secretaria, não constatei débito algum em nome 

da Empresa PML PRE-MOLDADOS E MONTAGENS LTDPLME .. cadastrada no CPF/CNPJ/MF. 

N9 09.618.664/0001-93, estabelecida no Av. Eng-° Antonio Leite dp Vale, N9  1133 - Centra, 

CEP: 47.530-000 - Oliveira dos Brejinhos - Bahia; para com a tesouraria deste município. 

A presente certidão não exclui a obrigação do pagamento dos 

tributos que venham a ser posteriormente apurados. 

Esta certidão será válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a 

partir da data de sua emissão. 

Secretaria de Tributos deste Município de Oliveira dos Brejinhos - 

Bahia, em 22 de dezembro de 2017. 

4 wbàd Chefø  à -NPI-P3'WPto da Tãhutos  
oflafla: 1312017 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PML PRE-MOLDADOS E MONTAGENS LIDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.618.664/0001-93 

Certidão n°: 142573443/2017 
Expedição: 31/12/2017, às 22:57:07 
Validade: 28/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PUL PRE-MOLDADOS E MONTAGENS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNTPJ sob o ti °  

09.618.66410001-93, flo 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 atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
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 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. 

vida e suqese3ee cndbtSt.jUS.br  



CÂÇXA 
OflIXA ECO M}CA FEOERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRIF 

Inscrição: 	09516664/0001-93 

Razão Social: PML PRE MOLDADOS E MONTAGENS LFDA 

Nome FantaSa:PREPIONT 
Endereço: 	AV ENG ANTONIO LEITE 1133 / CENTRO / OLIVEIRA 

DOS BREJINHOS / BA / 47530-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 
confere o Art. 7, da Lei 8036, de 11 de mato de 1990, 
certifica que, nesta data, a empresa 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 

3 cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições 
i e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o 

FGTS. 

Validade: 23/12/2017 a 2110112018 

Certificação Número: 2017122304194928789510 

Informação obtida em 25/12/2017, às 15:29:12. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei 
está condicionada à verificação de autenticidade no site da 
Caixa: www.caixa.gov.br  
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I 	SEXTA FEIRA -23 DE FEVEREIRO DE 2012 

ANOXIIN 5574 

ESTADO DA BAHIA A&*s  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCErAÇÕES 	 ut 
LICITAÇÃO 5tIMORJ( DISPENSA DL LICITAÇÃO 142 	003/2018.0 02/01/2028 	

.n5 

PROCESSO 	ADMINISTRATIVO 	NÊ 004/2012 	02/0112018 
RESUMO DOCONTRATONt 16812018 

A Preibttum Murncpa1 de Oliveira dos BtejSo; através do 
sEcRnaIÀ 	 DE 	 ADMINISTRAÇÃO em 
cumpduwn;o a ratifltaçL procedida pde C}qstor MwuãpaI, pMa w,ils4o da DISPETSA DE LTCITAÇÃO faz 

(um) 
GúJflOt 
	 NáV 

VALOR RS8a000,OObesssa rrUrets). pgendo mensalmente Sarda ft$S0000 (cinco mil raai$ 

RATInCÁÇÃO DÁ DISPENSA-, 	02/0 1/2018 
VIGÊNCIA CONTRATUAL 	 12 doze} meses a pós a assinatura do Instrumento contrÈual 

fltmsç4s 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
	

Artigo 	24,.X, 	de Lei d&:Lklrçóesntt56&/93. 

ASSINATURA: 
	

Q(htelra .dcs6tjinhõs-Ba 	02/01/2018 
Cerlor 	Augusto 	•Ribào 

	
Pontla PREFEITO 

de DISPENSA DE LIOJI 
Aw*q da Pmt&Wra Mv 

Ei O.02Q1& 

Praça  João NerySantana, 197 Ç  Càntro ; OiVelte dos BrEJlihoS —  BA —CEP 47530-000 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:fJwwwportaldeassinaturasoonl.br443 e utilize o código 4F61 -9EB3-E376-AO9B. 


