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ANEXO V 

CONTRATO N°. 207/2018 
DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 037/2017-PP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°382/2017 de 04/12/2017 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E A EMPRESA BRAGA E 
CHAGAS LTDA — ME/PISO FORTE. 

O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrita 
no CNPJ n°. 13.798.905/0001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197 - Centro—Oliveira dos Brejinhos-
BA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela, brasileiro, casado, 
inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (ME) sob o n° 673.985,298-72, residente e domiciliado na 
Rua Daniel Leite, 20 — Centro — Oliveira dos D ~ejinhos-Ba, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa BRAGA E CHAGAS LTDA — ME/PISO FORTE, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.° 14.215.536/0001-39 Inscrição Estadual 013.339.885, com sede à Rod BR 242 Km 466, n°466, 
Ibobrama-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Roberto Simões Braga, brasileiro, maior, capaz, sócio-
administrador, devidamente inscrito no CPF sob o n°360.640.335-68 e RG024979606 SSP-BA, residente e 
domiciliado na Rua Francisco Durões, 190, Bairro São Francisco, Ibotirama-Ba, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADO , RESOLVEM, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federai 
10.52012002 e 8.666/93 e posteriores alterações, procedimento vinculado ao Pregão Presencial 037/2017-PP, 
homologado pelo Gestor Municipal em 12 DE JANEIRO DE 2018, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente termo é a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de 
tubos de concreto armado de alta pressão (itens 01, 02 e 03), a fim de atender a demanda da Secretaria de 
Obras, deste Município, conforme especificações contidas no Termo Referencial que compõe o Edital. 

Paragrafo Primeiro: A execução do objeto será realizada nos termos do Edital - Termo de Referência, bem 
como a proposta vencedora que faz parte integrante do presente contrato. 

Paragrafo Segundo: Com relação ao fornecimento de combustível, a empresa a ser contratada deverá localizar-
se dentro da área delimitada da sede do Município ou até 10 (dez) quilômetros desta. 

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 - DOPREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em vista da execução dg objeto 
discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 141.200,00 (cento e 
quarenta e um mil e duzentos reais). ITEM 01- TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSÃO , 
CLASSE PA-1, P6, DN 0,50 M (NBR 8890 ) -DIÂMETRO NOMINAL 500mm, COMPRIMENTO 1rn, no valor 
global de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). ITEM 02 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 
PRESSÃO, CLASSE PA-1, PB, DN 0,60 Iv1 (NBR 8890) DIÂMETRO NOMINAL 600mm, COMPRIMENTO 1m, 
no valor global de R$17.000,00 (dezessete mil reais) e.no ITEM 03 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 
PRESSÀO, CLASSE PA-1, PB, DN 1,00 M (NBR 8890) -DIÂMETRO NOMINAL 1.000mm, COMPRIMENTO 1m, 
no valor global de R$113.700,00 (cento e treze mil e setecentos reais). Os pagamentos deverão ser efetuados 
até o 10 0  (décimo) dia údi 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. 
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Parágrafo Primeiro - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias a contratante ficará obrigada a efetuar o 
pagamento corri a atualização monetária de 010% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do 
adimplemento, até a data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento); 

Parágrafo Segundo - Os valores estipulados neste instrumento poderão ser reajustados ou revisados, a fim de 
garantir sempre o equilibrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n°8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA -,DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO OBJETO: O presente instrumento terá wgênca 
de 4 (quatro) meses, cia data de assinatura do presente termo, contra a entrega da ORDEM DE CONIPRA"1.

emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, ou quando da entrega total dos 
quantitativos que constituem o objeto do deste, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Podendo ser prQrrogadas 
por iguais a sucessivos períodos até o limite do 60 (sessenta) meses, observadas as disposições ao art 57 da Lei 
8.686/93; 

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

02.04.00 —2123 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção dos serviços de obras e urbanismos (00116/30/42) 
02.04.00 - 2141 - 13.9.0.30.00.00— Manutenção da Rede de abastecimento de água (00) 

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. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS PARTES E CONDIÇÕES DE 1-IÂBILITAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 

6.1 DA CONTRATADA 

6.1.1 Á 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 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega do objeto licitado na forma especificada no 
Termo referencial. 
6.1.3 	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 .4 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar ao CONTRATANTE ou 
terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de propostos ou estranhos. 

6.1.5 Atender a todas as especificações e orientações constantes neste Termo de Referência e seus anexos; 
6.1 .6 Executar as atividades necessárias para o cumprimento do objeto utilizando as melhores práticas e 

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

contribuições previdenoiárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes a execução do objeto 
por seus empregados uma vez que os mesmos não tem nenhum vinculo empregaticio com c 
CONTRATANTE; 

6.1.8 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. 

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

Pregão Presencial N °  03712017-PP - P12 de 5 
fi Força dá Ogainzação 

Praça João Nery Santana, 197. Centro. Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 



PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS I3RE lINHOS 	" 
) Ç-j Li SIADO DA BAHIA  

('NPJ No 13.798.905/0001-09 

6110 Aceitar, nas mesmas condições contrati. ais, os acréscimos OLI 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 

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

6.1.12 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, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicilio 
tributário da licitante: 

III - Prova de regularidade relativa á 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.hr); 

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 ° 8.666/93: 

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, meciante 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 á 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; 
62.10 Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabiveis nos termos da 

Lei n° 8.666/93: 
6.2. 11 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.668/93; 
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 indice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas 
obrigações, garantido sempre o equilibrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 
8.666/93. 

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 às penalidades previstas na Lei 
8.666193, em caso de descumprirnento das cláusulas deste instrumento, salvo ocorrência de força maior, 
plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no pagamento de multa de 23% (vinte oor cento) do 

valor do contrato. 
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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; 
o) 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; 
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; 
f) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratua' restante, na hipótese de rescisão do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuizo 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 cadastral. 
j) O combustível a ser fornecido, seca 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, 

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 multes 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. 
h) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos l a XII. XVII e 
XVIII do art,'78 da Lei n°8.666/93; 
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° 8.666/93. 

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 RELAÇÁO JURÍDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam 
obrigados a dar cumprimento ás 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, incluidos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregaticio, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidas para o CONTRATANTE. 
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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. 

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese é 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL —  Este contrato obedece as cláusuias do 
Edital de Licitação Pregão Presencial n°. 03712017-PP, os termos da Lei n°. 8.666/93, e nos casos omissos a 
legislação civil vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA -  DA VINCULAÇÃO -  A relação juridica aqui estabelecida é fundamentada no 
processo de licitação Pregão Presencial n°. 03712017-PP, vinculando-se às PARTES às todos os termos do 
instrumento convocatório 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 Brejin-Ba. 15 janeiro de 2018. 

PREFEITURA 13E' ICILIVEIRA D02BREJINHOS 

BRAGA E C,H'AGAS LTDA —  ME/Pf 30 FORTE 

/ 	Roberto Simões Braga 
CONTRATADO 

dObras 
Dácio Saldanha de Souza 
Decreto 18712017 
FISCAL DO CONTRATO 
PELA CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1—Nome: ................  .............2 

RG ' 	.............. ...........Q.. AS s 
e 

J 

2— Nome: Yfl 
RG 	 ~ 2.0..6.Cs1.4e4/ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 03712017-PP 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

- 	 Ub.ftTO Uontrataçao cie pessoa jurtaica para o lornecimento ae tUDOS 08 concrel 
PREGAO 	armado de alta pressão, a fim de atender a demanda da Secretaria de Obras, deste 

PRESENCIAL 	Municipio, conforme especificações contidas no Termo Referencial que compõe o Edital. 

DADOS DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL: Braga e Chagas Ltda - ME 
CNPJ: 14.215.53610001 -39 j INSCRIÇÃO ESTADUAL: O1 3339885 

ENDEREÇO: Rod. BR 242 KM 466 n° 
N°466 	Gameleira 
Bairro 	Ibotirama Bahia 

TELEFONE®77) 3698 -3156 FAX: EMAIL:robertbraga1908tgmaiI.com 
BANCO Brasil 001 AGENCIA N°:0817-6 CONTA CORRENTE N°:25403-7 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME:Roberto Simão SBraga 

ENDEREÇO: 	Rua 	Francisco 
Bairro São 

Durâes 190 	Francisco 	Ibotirama Bahia 
ESTADO CIVIL:casado PROFISSÃO: 	Empresário 

RG:024979606 
ORGÃO 
EXPEDI DOftSSPFBa CPF:360640.335-68 

TELEFONE (77) 3698 - 3155 E-MAIL: 	 RobertobragaI908jGmaiI.com  

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

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSÃO, 
1 CLASSE PA-1, P8, DN 0,50 M (NBR 8890) -DIÂMETRO UND 100 105,00 10.500.00 

NOMINAL SOOmm, COMPRIMENTO im.  
TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSAO, 

2 CLASSE PA-1, P8, DN 0,60 M (NBR 8890) DIÂMETRO UNO 100 170,00 17.000,00 
NOMINAL 600m, COMPRIMENTO im.  

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSÃO, 
3 CLASSE PA-1, P8, DN 1,00M (NBR 8890) -DIÂMETRO UND 300 379,00 113.700,00 

NOMINAL 1.000mm, COMPRIMENTO lrn 

VALOR TOTAL 141.200,00 

Visto do Pregoeiro 
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Valor total dos itens da Proposta: R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais) 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
60 (SESSENTA) DIAS 

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 
NOS TERMOS DO EDITAL. 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é 
e despesas, encargos e incidências, diretos ou firme e concreta, não nos cabendo desistência após a 

indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, fase de habilitação, na forma do art. 43, § 60 , da Lei n°. 
não importando a natureza, que recaiam sobre o 8.666193 com suas alterações. 
fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive 
o frete, à carga e descarga, que correrão também por 
nossa contra e risco. 

Oliveira dos Brejinhos-BA, 29 de dezembro de 2017. 

— 
Assinatura Licitante  

Braga e Chagas Ltda - ME 	ISIQrá 
Carimbo de CNPJ 	- 14.215.53610001-39 Nj 	

p,500. 

pG 

£1 

Observações: 

Este modelo é exemplificativo, podendo ser adotado outro pela licitante, desde que constem as 

especificações mínimas aqui estabelecidas. 

Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 

simbólicos, de valor zero ou Inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam 

_-.. preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

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

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

Nome: BRAGA E CHAGAS LTDA - ME / 
CNPJ: 14.215.53610001-39 - 

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 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 de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 211012014. 
Emitida às 09:24:31 do dia 2911212017 <hora e data de Brasília>, 
Válida até 2710612018. -' 
Código de controle da certidão: A926.3199.32E4.46B1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento, 

II 
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(()\ItI(() DO 	LADO DA Ij\IjIA 	 Entiss:k,: 4í12/2017 I0:27 

5ECRE1AI11\ DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 cio 11 de dezembro de 1981 Código 
irili ti Li riu do Estado da Bahia) 

Ceqdan N °  201731363502 

e\IC Sc 

IllZ:\C:\ I (FI:tG:\S I:II).\ - N 1 

1u13.339.$85 	 j 4.2 55 30/000 -39 - 

Fica cerliboaco que não constam até a prese te na te. pencléncias de respunsabdidade da pessoa fisica ou jurídica acima 

:aenttfic:nda retat; as jc'stnbutos abale istrados nor esta Secretara 

Esta certIgão engloba todos os seus estaheiecnirtntos quanto á nexstéica de débitos, nctusive os inscritos na Divida 

Ativa. se cemnutênca da Pr-C.:, j,1u ç! Gera: ti: E ataria ressalvado ü d:reito 0-] 1- acenda Pública do Estado da Bahia 
coLar quasqorir tentas cine Verei a ser apeados p-osiunormerte. 

Emrlrna en'14/12!2ôhlconfurrite Portara ri"918/99 sendo válida ter COdias, contados a partir da data de sua 

a e 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

PAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:!/www.sefaz,ba,yov,br 

a a reset 	rtr cita çIri carolo trn:i nat rio 'seçãO rio CPF ou rio CNPJ da 
ar:rtrrflrrr riu tccr:r:rnj [trirril rir:. rrO rEr3tQMO ti r neerda. 

RetCc'(idaoNegalivr.rpt 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA 
Dlvisao de Trbu'os 
AVENlOAJKrS14 -CENTRO 

- EA - CEP 75O.00.O 
FONE(S (77) 3CA-512 CNPJ[MF 137ô2,OocN-23 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS 
COM EFEITOS DE NEGATIVA 

N° 00006612017 

Nome/Razão Social: BRAGA E CHAGAS MÊ 

Nome Fantasia: 	PISO FORTE 

Inscrição Municipal: 30614362 	 CPF/CNPJ: 14,215.53610001-39 - 

Endereço: 	 ROD BR 242 S/N CHICHA 

Ibotirama - BA - CEP: - 

CONFORME DISPOSTO NO ART, 206 DA LEI N°5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÕDIGC 

TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA 

EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO 

CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREIT( 

DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADO! 

POSTERIORMENTE. 

Data de Emissão: 2611212017 — 

Validade: 90 	FgOVENTADIAS ************************************* *********** 

Esta certidão abrange somente e contribuinte acima identificado. 

Observações: 

****************************************************************** ************************************************* 

******************************************************************************************************************* 

********************************************************************* ********************************************** 

Código de controle da certidão: 1100026309 

1111111111  
ErflS;SON 

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo. 
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CAa a 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRE 

Inscrição: 	1421553610001-39 

Razão Social:BRAGA E CHAGAS LTDA 

Endereço: 	RODOVIA BR 242 KM 466 466 SEDE / SEDE / IBOTIRAMA / 
BA / 47520-000 

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 

7—N 

	

	
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: 15/01/2018 a 13/02/2018 

Certificação Número: 2018011516534276542606 

Informação obtida em 15/01/2018, às 15:51:44. 

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



Li,f 3. de 

* 
•, 	_, 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BRAGA E CHAGAS LTDA ME 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.215.536/0001-39 7 

Certidão n°: 141900469/2017 

Expedição: 14/12/2017, às 17:29:46 

Validade: 11/05/2018-- 150 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se 	que 	BRAGA 	E 	CHAGAS 	LTDA 	- 	ME 
(MATRIZ E FILIAIS) inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

14.215.535/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 542-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado 	 i ado pela Lei ' 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 de Tribunal Superior do Trabalho na 
Interne ,-- (httn://www.tst.jus.hr ) 

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. - 
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CERTIDÃO DE REGISTRO EQUITAÇÃO 	CREA-BA 	N°74419/2017 
PESSOA JURIDICA  

Lei Federal N°5194 de 24 de Dezembro de 1966 	
Emissão: 2411012017 

validade: 31/03/ 2018 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 	 Chave: 2zd68 

CERTIFICAMOS que e Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194166, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem corno seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CRENSA. 

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede G firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem e participação real, efetiva e 
insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados. 

- Interessado(a) 

Empresa: BRAGA E CHAGAS LTDA 

Morno Fantasia: BRAGA E CHAGAS LTDA 

CNPJ: 14215.53610001-39 

Registro: 000100016-0 

Categoria: Matriz 

Capital Social: RS 30.000,00 

Data do Capital: 31/0812011 

Faixa: 1 

Objetivo Social: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA. FABRICAÇÃO DE 
PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO INDUSTRIAL OU CONSTRUÇÃO. 

Restrições do Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RODOVIA BR 242, SIM, KM 455. CENTRO, IBOTIRAMA, BA, 47520000 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA) 

Data Inicial: 1010512015 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0001000I68ODBA 

- Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIOICA 

Informações! Notas 

- A capacidade técnico-profIssIonal de empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico, 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Ultima Anuidade Paga 

Ano: 2017 (212) 

- Responsáveis Técnicos  

Profissional: WELLINGTON JOSÉ LOPES RAMOS 

Registro: 050701483-9 

CPF: 105.720.075-15 

Data Inicio: 1010612015 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 75  da resolução 218173 do CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A eutenrtcidade desta Certidão pode eer verificada em: http:IIoaabe,slfsc.com.br/pubflcol . von a chave: 2zdeB 
Impresso em: 24/10/2017 às 15:19:41 por: adapt. ip: 168.221.6726 
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TERÇA-FEIRA •30 DE JANEIRO DE 2018 

t 	ANOXIjN2859 

CONTRATOS 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N 13398.90510001-09 

&JYRF1A 	eittIfl4i4Õ 

EXTRATO RESUMIDO DO(S) CONTRATO(S) 
PREGAO PRESENCIAL Na 03712017-PP 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de tubos de concreto armado do alta pressão 
(itens 01, 02 e 03), a fim de atender a demanda da Secretaria de Obras deste Município, conforme 
especificações contidas no Termo Referencial que compõe o Edital. 

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob 0 13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery 
Santana, 197 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Carlos Augusto Ribeiro Portela. 
CONTRATADO(S): 
1 CONTRATO Ne  20712018- BRAGA E CHAGAS LTDA - ME/PISO FORTE inscrita no CNPJ/MF sob n 
14.215.53610001-39 Inscrição Estadual 013.339.885, com sede à Rod BR 242 Km 468, n 2  466, lbotirama-Ba, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Roberto Simões Braga. 
VALOR GLOBAL: R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais). ITEM 01- TUBO DE 
CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSÃO , CLASSE PA-1, P8, DN 0,50 M (NBR 8890) -DIÂMETRO 
NOMINAL 500mm, COMPRIMENTO lm, no valor global de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); ITEM 
02- TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSÃO, CLASSE PA-1, P8, ON 0,60 M (NBR 8890) 
DIÂMETRO NOMINAL 600mm, COMPRIMENTO 1 m, no valor global de R$17.000,00 (dezessete mil reais) e 
no ITEM 03 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA PRESSÃO, CLASSE PA-1, PB, DN 1,00 M (NBR 
8890 ) -DIÂMETRO NOMINAL 1.000mm, COMPRIMENTO lm no valor global de R$113.700,00 (cento e 
treze mil e setecentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
02.04.00-2123 - 3.3.9.030.00.00— Manutenção dos serviços de obras e urbanismos ( 00118130142) 
02.04.00-2141 - 3.3.9.0.30.00.00— Manutenção da Rede de abastecimento de água (00) 
ASSINATURA: 15 de janeiro de 2018 
VIGENCIA CONTRATUAL: 04 (quatro) meses, da data da sua assinatura. 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA, 15 de janeiro de 2018. 
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO 

Este documenta foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaIdeassinaturas.cOn1.br:443  e utilize o código 64BF-51B6-59AF-9894. 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA—CEP 47530-000 

Fone: (77)3642-2157 


