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t~lt  PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.798.90510001-09 	 s,,, 

OLHEIRA DOS RUJINHpg 

CONTRATO N°. 195/2018 
DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 02112018-D 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018 de 0310 1 1201 8 

CONTRATO DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES 
QUE SEGUEM ENTRE SI, FAZEM: DE UM 
LADO O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS 
BREJINHOS, COMO CONTRATANTE, E DE 
OUTRO LADO, POSTO OLIVEIRA DOS 
BREJINHOS LTDA. 

O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.13.798.905/0001-09, com 
sede à Praça João Nery Santana, 197 — Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP 47530-000, 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, aqui denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa POSTO OLIVEIRA 
DOS BREJINHOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 13.783.31 110 00 1-1 6 Inscrição Estadual 022.803.771, 
com sede à AV ENG ANTONIO L DO VALE , 849, Oliveira dos Brejinhos-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
Aecio Maia Borges, brasileiro, solteiro, empresário, devidamente inscrito no RG 424243563 SSP-BA e CPF 
435.610.635-00, residente e domiciliado na Praça João Nery de Santana, sn — Centro, na cidadede Oliveira dos 
Brejinhos Ba doravante denominada simplesmente CONTRATADO , RESOLVEM, em conformidade com as 

Lualificações exigidas pela Lei Federal 8.666193 e posteriores alterações, procedimento vinculado a 6Ì ,Q~ÈN„ pfiaD 
1A/ AQ1Q2f/28`t, ratificada pelo Gestor Municipal em ¢;i$j el o d2¢8 mediante as cláusulas e 

condições seguintes: 

OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - 0 objeto do presente termo é a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de combustível (gasolina comum, diesel comum e 510) em carater amergencial, destinados a 
atender a demanda dos órgãos da Administração Pública. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FORMA DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente o 
objeto deste contrato, efetuando a entrega dos bens contratados de acordo com a solicitação expressa do preposto 
indicado pela ora CONTRATANTE, obedecendo às especificações e prazos fixados no Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em vista da execução do objeto 
discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$89.440,00 (oitenta e 
nove mil e quatrocentos e quarenta reais), conforme planilha abaixo especificaria. Os pagamentos deverão 
ser efetuados até o 10° (décimo) dia útil subsequente à emissão da Nota Fiscal, acompanhadas das ordens de 
compras, assinadas pelo responsável legal da CONTRATANTE e devidamente atestada pelo servidor designado 
para fiscalizar a execução do contrato. 

ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 1 	UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 GASOLINA COMUM LITRO 6.000 4 , 58 27.480,00 

2 ÓLEO DIESEL COMUM LITRO 6.000 3,58 21.480,00 

3 ÓLEO DIESEL S 10 LITRO 11.000 3,68 40.480,00 

TOTAL R$  
89.440,00 

Parágrafo Primeiro - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias a contratante ficará obrigada a efetuar o 
pagamento com a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do adimplemento, 
até a data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento); 
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Parágrafo Segundo - Os valores estipulados neste instrumento poderão ser reajustados ou revisados, a fim de 
garantir sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 8.656193. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com o a prestação dos serviços objeto 
do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
2017-3.3.9.0.30.00.00-Manutenção da Secretaria de Administração (00116130142) 
2047-3.3.9.0.30.00.00-Manutenção da Ordem Pública(00) 
02.04.00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E SERV PUBLICOS 
2123- 3.3.9.0.30.00.00- Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo (00116130142) 
2130- 3.3.9.0.30.00.00- Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública (00) 
2141- 3.3.9.0.30.00.00- Manutenção da Rede de Abastecimento de Água (00) 
2188- 3.3.9.0.30.00.00- Manutenção da Rede de Iluminação Pública (00) 
2197- 3.3.9.0.30.00.00- Manutenção e conservação de Estradas e Pontes (00116130142) 
02.06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
2098- 3.3.9.0.30.00.00-Manutenção do Ensino Básico (00101) 
02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2070- 3.3.9.0.30.00.00-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (02) 
2289- 3.3.9.0.30.00.00-Manutenção de Outros Programas do Fundo a Funda (14) 
02.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
2057- 3.3.9.0.30.00.00- Manutenção do FMAS (00) 
2294- 3.3.9.0.30.00.00- Programas de Assistência Social (29) 

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever, nas 
propostas orçamentárias subseqüentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato, dotações suficientes 
para atender as obrigações aqui estabelecidas. 

CLÁU5qLA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  ASSUMIDAS PELAS PARTES CONDIÇÕES D FÍABJLITAÇÂO E. 
QUALIËICAÇÂO 	 - 	 - 

6.1 DA CONTRATADA 

6.1.1 À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a entrega dos produtos contratados 
no caso de descumprimento do pagamento das parcelas do contrato, quando a inadimplência ultrapassar a 90 
(noventa) dias; 

6.1.2 Fornecer combustível e Gas GLP que atenda a especificação técnica exigida pela Agência Nacional de 
Petróleo - ANP - www.anp.gov.br/orecos/abert.asp.  

6.1.3 	É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega do objeto licitado na forma especificada no 
Termo referencial. 

6.1.4 	Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do Avençado, bem como sobre os 
produtos contratados. 

6.1.5 	Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao CONTRATANTE ou 
terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

6.1.6 	Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos; 
6.1.7 	Executar as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e 

técnicas aplicáveis; 
6.1.8 	Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes a execução do objeto por 
seus empregado 	que os mesmos não tem nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE; 
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6.1.9 	O CONTRATADO não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de 
deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em 
horário noturno, bem com qualquer outro valor adicional se caso for necessário ao cumprimento do objeto. 

6.1.10 Manter durante a execução do objeto deste, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de qualificação assumidas no procedimento administrativo em referencia. 

6.1.11 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para 
o objeto do instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado 
as disposições do art. 65 da Lei n° 8.666193; e 

6.1.12 Emitir a Nota Fiscal ELETRONICA DE VENDA AO CONSUMIDOR fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos quando exigido pela contratante. 

6.1.13 Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua regularidade 
fiscal e trabalhista, compreendendo: 

1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-divida ativa da União e Contribuições 
Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

II- Certidão Negativa de Débito Fiscal ESTADUAL e MUNICIPAL , emitida pela Secretaria de Estado e 
Município de Fazenda do domicílio tributário da contratada; 

III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
IV - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF; 
V - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br ); 

6.2 DO CONTRATANTE 

6.2.1 	Ter reservado o direito de não mais adquirir os produtos da contratada caso a mesma não Cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.666193; 

6.2.2 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou 
desconformidade verificada no fornecimento do objeto, assinalando-lhe prazo para regularização, sob pena 
de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

6,2.3 	Efetuar pagamento no prazo fixado; 
6.2.4 	Credenciar perante a CONTRATADA, mediante documento hábil, servidores autorizados a acompanhar, 

fiscalizar e conferir a entrega do objeto licitado; 
6.2.5 	Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para substituição dos produtos impróprios para uso; 
6.2.6 Ter reservado o direito de não mais adquirir os bens da contratada caso a mesma não Cumpra o 

estabelecido no termo de contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n °  8.666193; 
6.2.7 	Rejeitar, no todo ou em parte o bem em desacordo com as especificações deste documento e solicitar 

expressamente sua adequação, no prazo acordado; 
6.2.8 	Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos produtos 

contratados; 
6.2.9 	Efetuar os pagamentos devidos à contratada pela aquisição do material de acordo com as disposições do 

presente contrato; 
6.2.10 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da Lei 

n° 8.666193; 
6.2.11 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n °  8.666193; 
6.2.12 Permitir a subcontratação de parte do objeto desde que seja solicitada pela contratada e que haja 

conveniência para a contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados neste instrumento serão reajustados 
na mesma proporção e índice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas obrigações, 
garantido sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 8.666193. 

Parágrafo Único - Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo 
administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES - Ficam as PARTES sujeitas ás penalidades previstas na Lei 8.666193, 
em caso de descumprimento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força maior, plenamente 
justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

Parágrafo único - As multas PARA O ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO são as seguintes: 
a) advertência por escrito; 
b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo contratual, ou nos prazos 
parciais da entrega do bem contratado, limitada a 20% do valor da fatura; 
c) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo estabelecido e notificado por 
escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura; 
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d) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por DIA de atraso no prazo estabelecido e notificado 
por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da 
fatura. 
e) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato; 

20% (vinte por cento) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos 
em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da 
obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa; 
g) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por prazo não 
superior a dois anos; 
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
i) A atuação da contratada no cumprimento das obrigações assumidas perante a PMOB será objeto de anotação no 
respectivo registro cadastrei. 
j) O combustível a ser fornecido, será mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas 
dependências da empresa vencedora, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do 
Termo de Referência Anexo 1, após assinatura do termo contratual. 
1) As quantidades a serem fornecidas (lubrificantes e Gas GLP), será de acordo com as especificadas nas ordens de 
compras emitidas pelo gestor da pasta, e serão entregues no depósito da prefeitura ou no local indicado na ordem 
de compra em horário comercial. Os produtos não estiverem em acordo com o licitado poderá ser recusado no ato 
da entrega. 
m) Os produtos deverão conter todas as informações solicitadas, obedecendo os padrões de qualidade 
estabelecidos, pela Agência Nacional de Petróleo-ANP. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento de 
qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste instrumento. 

9.1 A rescisão do contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra com antecedência de 30 
(trinta) dias, poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência 
técnica ou administrativa para a contratante. 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos 1 a XII, XVII e 
XVIII do art. 76 da Lei n°6.666/93; 
c) Judicial - nos termos da legislação processual; 
9.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 

da Lei n °  8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - O CONTRATADO 
reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 
referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam 
obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação vigente. 

Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para a 
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes de vinculo empregatício, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidas para o 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente contrato será 
avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão em direto local, os 
quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros 
dados necessários ao controle e avaliação do material fornecido. c4 
Parágrafo único - Em qualquer hipótese ê assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos termos da 
Lei Federal de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme definido em 
lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ELEIÇÃO DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca 
de OLIVEIRA DOS BREJINHOS, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VINCLJLAÇÃO - A relação juridica aqui estabelecida é fundamentada no 
processo de Dispensa de Licitação n° 02112018-D, vinculando-se às PARTES às todos os termos do instrumento 
convocatôrio desta licitação. 

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de 
igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 03 de janeiro de 2018. 

(EIRA DOS BREJINHOS 
Porteis 

POSTO OLIVEIRA DOS BREJIN OS LTDA - ME 
Aecio Meia Borges 

(') 	
CONTRATADO 

Secretáji(de Administração 
Joel Peixotb Gomes- Decreto 15212017 
FISCAL DO CONTRATO 
PELA CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1 - Nome .................. 

RG . ..................... 
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ANP - Agência Nacional de Petróleo:: 

Data; 0310112018 Hora: 501:42 

Nova Consulta 

Posto com cadastro atualizado 

Agente regulado pela Resolução ANP n° 41/2013, Que caracteriza-se pelo exercido da atividade de revenda a varejo de 
combustiveis automotivos em seu próprio estabelecimento. Os combustíveis comerctalizados por este agente deverão ser 
odQuiridos de empresas devidamente autorizadas pela ANP ao exercido da atividade de distribuição de combustíveis 
liquides derivados de petróleo, álcool combustivel e outros combustíveis automotivos. 

Caso deseje emitir o certificado, dique aqui. 

Caso deseje veriflcar o autenticidade de Certificado já emitido para este posto, dique aqui. 

Autorização: PR/8A0104126 

CNP)/CPF: 13.783.3i1/0001-16 

Razão Social: POSTO OLIVEIRA DOS BR6I1 ,íNOS LTDA. 

Nome Fantasia: 

Endereço: AV. ENGENHEIRO ANTONIO LEITE DO VALE 840 

Complemento: 

Bairro: CENTRO 

Município/IJE: OLIVEIRA DOS EREJINHOS/BA 

CEP: 47530000 

Número Despacho: ANP N° 1352 

Data Publicação; 21/1 112011 

Bandeira/ Inicio: HORA - 16/0512016 

Tipo do Posto: REVENDEDOR 

Sócios: GEDSON MAIA BORGES 
AECIO MAIA BORGES 

Equipamentos; 

Produtos: 
	

Tancagem (m 3 ): 	 Bicos: 

GASOLINA C COMUM ADITIVAOA 
	

10 	 4 

ÓLEO DIESEL E 510- COMUM 
	

10 	 2 

ÓLEO DIESEL 5 5500 - COMUM 
	

10 	 2 

http://wwwanp.gov.br/postos/resultado.BSP 	
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Emissão de 2 0  via de Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 
	

Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

.e 	Rec&ta Federal 

I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
- Secretaria da Receita Federal do Brasil 

:i 	
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LTDA - ME 
CNPJ: 13,783.311f0001-15 

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 Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arta. 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 0 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 11:54:09 do dia 2311212017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 2110612018. 
Código de controle da certidão: B48C.3C82,4C36.ECF7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 	
Preparar página 
para ImpresSo 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 0310112018 14:03 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos siris. 113 e 114 da Lei 3.956 de lide dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180068210 

RA2Á0 SOCIAL 

POSTO OLIVEIRA DOS BREJTNHOS LTDA - ME 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

022.803.771 	 13.783311/0001-16 

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 0310 1/2018, conforme Podada n° 918i99, 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:1/www.sefaz.ba.gov.br  

Vãlida Corp a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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àJ 	PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
f. 	ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N2 13.798,905/0001-09 

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 POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LiDA cadastrada no 

CNPJ/MF.sob número: 13.798.311/0001-16 Estabelecida na Avenida Eng2 Antonio 

Leite do Vale, S/N, CEP: 47.530-000, zona Urbana deste Município de 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 da data de sua 

emissão. 

Departamento de Tributos de Oliveira dos Brejinhos, Bahia, em 03de Janeiro de 2018. 

Dourado 
e diDepartamento de Tributos 

Portaria: 1312017 



031011201 ,8 

CÂ'r 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 13783311/0001-16 

Razão Social: POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LTDA 

Nome Fantasja:POSTO OUVEIRA DOS BREJINHOS 

Endereço: AV ENG ANTONIO L DO VALE 849 / / 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 maio 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 cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 29/12/2017 a 27/01/2018 

Certificação Número: 2017122904491293092645 

Informação obtida em 03/01/2018, às 15:04:02. 

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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.783.311/0001-16 

Certidão n ° : 142649350/2018 
Expedição: 03/01/2018, ás 15:04:22 
Validade: 01/07/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 
13.783.311/0001-16, 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 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 condenatôria 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 SEXTA-FEIRA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANOXIINQS74 

cs 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINFIOS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RESUMO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 	021f2019-0 03141/2018 

flOCE5sO 	ADMINISTRATIVO 	NO 0281,2018 	0310112016 

RESUMO DO CONTRATO Ifl 195/2018 

A Prefeitura Municipi t Olheira dos Si -ójinhos, atrast: do 

SECRETARIA 	 DP 	 ADMtNISTRAÇAO em 

cumprimento 4k rUtIIIet19O p;ootdthk ptlo GisIQr Municipal pela emissão da DISPENSA DE IÃCITAÇÃO, fiz 

OBJEIO.i S0)tnXW 

CONTRATADO 	POSTO OUVEIRA DOS BREJINHOS LTDA 
-'tNfllCfl: 	13.7á33i/QtÍ46 

- VALOR 	fi$9 440k00 (olteht4k e nove mil e quatrocentt's e guarai,ta reaIs) tnnrmedlstrIbuIçZo cçriMante na pla&flia r 

45 (quarenta e tinto) dias após a.assinatisrado instrumento 

	

Artigo 	 241 EtALz 
oliveira doí 

Ribeira 	PGrtéIá 	
BréflrrhQs-BS, 	

10 t05 n2  ts6/S3. 

Y$A DE L 

S, .0/O1/2013: 

Praça JoRÕ Nery $antãà, 17, Contra, 0llVeft dos RMnhOs —  BA—CEP 47530000 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento o Certificação de Documentos Eletrõnicos 
Para verificar as assinaturas vá ao sito https:/hportaldeasSinaturascom.hr443 e utilize o código 4F61-9EB3-E376-AO9B 


