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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 — Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

'o ADMINISTRATIVO N°. 91/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N°. 27/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECI METO 

Contrato n° 140/2021. 

kW DAS NEVES. Estado da Bahia. pessoa juridica de direito público interno. 
n°. 27. Centro, na cidade de Riachão das Neves (BA). inscrito no Cadastro 

dica sob o n 0, 14.100.747/0001-26, neste ato representado pelo Sr. Miguel Crisóstomo 
casado. funcionário público, rtsidente e domiciliado na Avenida R n° 110, nesta cidade de 

portador do CPF 698.270.875-68 e Identidade n°. 0655529896-SSP/BA. na qualidade de 
outro lado, como Contratado, A EMPRESA J RODRIGUES DE MIRANDA - ME. CNPJ 
localizada na Rua B LOJA. S/N, Bairro Faustino Monteiro. Riachão das Neves - Bahia, neste 
' Josemar Rodrigues de Miranda, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n° 
PF n° 398.238.065-00, residente e domiciliado na Avenida Internacional, n°. 638. Bairro 
as - BA, conforme autorização constante no Processo licitatório Pregão Presencial tr. 
Processo Administrativo n°. 91/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa 
mento parcelado de GLP-Gás. Liquefeito de Petróleo e botijáo vazio, na Sede. no Distrito de 

'Sito Jose do Rio Grande e Distrito de Cariparé, para atender as necessidades das diversas 
nidades de Saúde deste Municipio. conforme condições previstas no respectivo Edital e 
Proposta de Preços, tudo em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 

pari to, e. tem justo e acordado o presente Contrato, que se regerá pelas Cláusulas seguintes: 

I I [f Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de GLP-Gás, 
boina° vazio. na Sede, no Distrito de Entroncamento, Distrito São José do Rio Grande e 

ra atender as necessidades das diversas Secretarias. Escolas e Unidades de Saúde deste 
diçõts previstas no respectivo Edital e também conforme nossa Proposta de Preços, tudo em 
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

1.01 E 01 -SEDE DO NI UNICIPIO DE MACHÃO DAS NEVES 

11 EM , uesr -itiçÃo DO PRODUTO MEDIDA QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 (ias thquerene 
3K 

e 

.k 1,etroleo Acondicionado em bolnPes de Unidade 1000 
113.75 113.750.00 

03 13ein 
Likikoreiin 

048/10 inejt.dico pata aeondickmamcnio de Gás 
Pdruivo i il I' çapneidadc 13 Kg 

Unidade 100 
218.75 21.875.00 

VALOR TOTAL: 135.62 5.00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 

ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27— Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

ITEM 

01 

101 E 02- DISI RITO I/E EN 11110 nskyro 

DESCRIÇÃO DO PRODUT( 

Gas 
13K 

igtieteno pe Peit,Oce As-ondecionado cm boitiões de 

Ir BotgroValio, pata acondiciona:Th:1110 sk Gits 
Liquiret10 Peiraleatil P. capacidade 13 Kg 

VALOR TOTAL 

MEDIDA 

Unidade 

Unidade 

Ql'ANT. 

Lot E 03 - DISTRITO SA0 JOSE DO RIO UR ND 

40(1 

511 

M.OR 
'NITÁRIO 

AlOR 
Tara 

113.75 45.50000 

218,75 10.937.50 

56.437,50 

1 
ITEM DESCRIÇÃ O DO PRODUTO MEDIDA QUAN 

VALOR 
TNITARIO 

'VALOR 
EORA 1 

I/j 
1 

1¥5 Liqucleid) de Pelota Acondicionado em boniões dc Unidade 400 
113.75 35.500.00 

I 
02 

1 

lipaigo 
Is 

v ali 4,
deito l' 

Mel abei,. ixsa acondicionamento dc Cias 
liUletiCil.P. capacidade 13 Kg 

Unidade 50 
218,75 10.93730 

VALOR TOTAL 56.437,50 

1 01i:04 - DIST RITO DE CARD' %RÉ 

I FUI in:stnk..Ào no 
PRODI'TO 

mEDMA Ql 'AN 
1. 

VALOR 
UNITÁRIO 

'VALOR 
TOTAL 

O (1114P 
Git 
à-

Liquefeito 
11 Kg 

de Petn‘leo Acondicionado em botijOes Unidade 400 
113,75 45.500.00 

O" II: 
Liquefeito 

' sant Olio 
I' 

siteialieo. para 
ir oleoCil.P. 

acondicionamerno de Gas 
capacidade 13 Kg 

Unidade 50 
218,75 10.937.50 

1 

I 

VALOR 

— 

TOTAL 56.437,50 

VALOR 
choquenta 

GLOBAL: R$ 
Centavos) 

304.937,50 (trezentos e quatro mil, nos ecentos e trinta e sete reais. 

1.1 - bjetiJardo me or adequaçâo dos fornecimentos ao atendimento do seu propósito, o Municlpio de Riachao 

da Netieli-3A se estiva no direito de. mesmo durante os fornecimentos, introduzir modificações no objefo, 

rettiard o o di ito do Contratado, quanto aos fornecimentos executados. 

Fone 1771 3624-2132 2136- Fax (77) 3624-2233 - E-mal rnlicitafghotmarloom 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BANIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 — Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

UlOusulg_Segnadi - DAVIGESa IA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO - A vigência do presente Contrato sera de 27 
de setembro d2021 a 31 de clezembro de 2021. podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das panes, 
na forma do A igo 57 di Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2.1 - Qualquer.. 
Riachão das Neves 
deste cont to, deve 
que trata es 

aditamento de prazo, no interesse do Contratado, somente será apreciado pelo Municipio de 
A. se manifestado expressamente pelo Contratado até 30 (trinta) dias antes do vencimento 
o o documento ser protocolado no Município de Riachão das Neves-BA até a data limite de 

2.2 - O Contr ado se obriga á manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida d no processo administrativo. 

Cláusula ler 
provocados po 
Código Çivil 
quatro) Jioras 
serão c 

Çj4ujul$ Sua
conta d segu 

Projeta / ativ 
2.00 

RiliPÇÃO DOS FORNECIMENTOS - Eventuais interrupções dos fornecimentos 
motivo upervenientes. independentes da vontade do Contratado, conforme descrito no Artigo 393 do 
vérão r comunicados ao município de Riachão das Neves-BA por escrito, no prazo de 24 (vinte e 
, ticorrácia. Nesse caso, a critério do Município de Riachão das Neves-BA, os dias de paralisação 

dos por I4tuaI periodo ao prazo final fixado para cumprimento do objeto deste instrumento. 

• _ÇÀP_OSÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por 
ções Orçamentárias: 

000 • GES 

:tu!2  GES 

tC3 - GES 

' - GES 
22S • GES 
2 033 -,GES 
VINÇÇILAC 

2.03 4 GES 
(OS 

O DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

O DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

O DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% 

O DAS AÇÕES DE CULTURA. ESPORTE. LAZER E TURISMO 

O DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE - VINCULADOS 
O DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE -(15%) 
O I3AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 

O DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOES 

20.18 - GIES) ÁO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E 
PISCA ! 

i)(.0 GEs :AO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo 
Fonte: Ou I --- 14 -29 

Cláusu VALOR i  FORMA DE PAGAMENTO - O valor total dos serviços contratados será de RS 
304.93 mus e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais, cinquenta centavos), obedecidos os preços 

constats na tr osui apresentada pelo Contratado e constante no presente Processo. 

5.1 - s p445 coSantes na Proposta do Contratado incluem todos os custos diretos e indiretos para os 
fo s contatados. de acordo com as condições constantes neste Processo de Pregão Presencial e na 
Projiosta dpktsentada pelo Contratado, constituindo-se assim, a única remuneração do Contratado pelos 
fonkcinieütos contratados e executados: 

5.2 - NIuniciplo de Riachão das Neves-BA poderá efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias 

contecuIits. contados da data Final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada: 

5.3 - Contudo indicara, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança o número e a data de emissão da 
No I;e11110, 

1 

Fone i I 3624.2132 / 2136 - Fax (77) 3624-2233 - Ernaii rnticita@hotmall com 

f 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 - Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

ia deverá destacar o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e demais contribuições 
de retenção na fonte, de acordo com o Aniso 2°, inciso IV da Instrução Normativa da 
Federal n°. 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência, ou aliquota zero e o respectivo 

sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do 
percentual correspondente á natureza do bem ou serviço; 

5.5 — A Notas Fiscais Eletrônicas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora e deverão estar 
isentas de erros ou omissões. sem o que serão de fonna imediata devolvidas ao Contratado para correções: 

5.6 - Atendido ao disp o nos itens anteriores, o Municipio de Riachão das Neves-BA considera como data final do 
período de adirnplenento á data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento 
dos fornecimentos. a 'partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento: 

5.7 - É de inteira responsabilidade do Contratado a entrega ao Município de Riachão das Neves-BA dos documentos 
de cobrança acompa(IlladoS dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, 
implica em desconsideração pelo Municipio de Riachão das Neves-BA dos prazos estabelecidos para pagamento: 

,.Cláusulei Sext -1 frltittli - Em caso de inadimplemento, por parte do Contratado, de quaisquer das cláusulas ou 
condições do , etente übittrato, ao Contratado será aplicado multa percentual de 0,1% (um décimo por cento) ao dia 
sobre o kalor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo para execução, o que dará ensejo a 
sua resc!são: 

6.1 - Ooori ida a inadimplene ia, a multa será aplicada pelo Municipio de Riachão das Neves-BA; 

6.1.1 - A Iffilita sel.! deduzida do valor liquido do fatummento do Contratado. Caso o valor do faturamento seja 
insuficiente:para cobjiir.a multa, o Contratado será convocado para complementação do seu valor, no prazo de 10 
(dez dias. 4i4tados a data da convocação; 

6. I .2 - INão lt4endo 4tialqtier importância a ser recebida pelo Contratado, este será convocado a recolher na 
Tes4iraria Ço Muni pio de Riachão das Neves-BA, o valor da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir 
da d ta da unica 

6.2 - O Comi- 0, ci tificado da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para apresentar 
recurso ao Municipió de Riachão das Neves-BA. Ouvida a Fiscalização e o responsável pelo Contrato, o recurso 
será encaminhado à Á ssessoria Jurídica, que procederá ao seu exame; 

6.2.1 - Aros o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que 
poderá relevar ou lido a multa: 

6.3 - E 
dan 
nov 

caso de relexaçao da multa, o Município de Riachão das Neves-BA se reserva o direito de cobrar perdas e 
pon eu' ura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo esta relevação em 

ão contratual. nem desistânc ia dos direitos que lhe forem assegurados: 

6.4 - C4o a malta 'e ;a mantida pelo Gabinete do Prefeito, não caberá novo recurso administrativo. 

gfiusu - l lSÇAçl ÇÀO - A fiscalização será feita conforme designa an. 67 da Lei 8.666/93. o Sr.°. 
Ronilso José Mariinsd Almeida foi designado conforme Portaria n°37/2021, de 10/01/2021. 

Cláusula ( irta‘ a PI 's AI ti \ I /I S POR  INADIMPLWENTO DO CONTRATO. conforme Art. 77 da Lei 8.666/93 
Em c.so de iinadimpleinenai por parte do contratado. o Municipio de Riachão das Neves-BA poderá aplicar as 

seguintek sanç4e.,, eradqa. das conforme a gravidade da infração, sem prejulzo das sanções civis e penais. se for o caso. 
garanti* a pré* defesa em processo administrativo: 

8.1- inf s de 
8.2 - Para inf de 

'acta' relevância - Advertência; 
.4ja %levância - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

8.3 Pa a inthees de grande _relevância - Aplicação cumulativamente, das penalidades abaixo: 

a) Multa de ate 10" (dez Nas cento) sobre o valor total do futuro contrato; 

Fone (71)3524-2132/ 2136 -Fax (77)3624.2233-E-mail. rnticaa@hotrnail com 



4.? PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 — Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

h) }-tcscião unila era( do contrato derivado da presente licitação: 

d) 

Susp410 te 
no p44 de at 
innisSa ) de 
do Artigo 87 

e) QçP 
com 

8.4 - o de 
prod 

8.5 • o de 
do produtos eritrejkies etll atraso: 

ar 
Lado po 

Lliuni) 
os entre 

oraria para participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
i 05 (cinco) anos, e 
tarado de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
cIS o 111. da Lei Federal no. 8.666. de 21 de junho de 1993; 

Nos tw krnecimento do objeto contratados com base na presente licitação, o futuro 
era ser penalizado conforme abaixo: 

05 icincol_dias no omecimento do objeto - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor 
es em atraso: 

10 @e/Lr:lias no fornecimento do objeto - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

8.6 - at o superiores a I tfldez) dias no fornecimento do objeto- poderão ensejar a rescisão do futuro contrato, com 
as çominações previstas Oeste Edital. 

l im§ ° - O talor da ultas será obrigatoriamente deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de 
outros cretinos r , ativos a este Contratado. eventualmente existentes. 

'-O s sim das multas prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
ntratado da I C spimsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

Cláusul4 Nona DA ESC4SÀO CONTRATUAL - O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua 
execuç . illtXte1.140 , I rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666%93. de 21 de junho de 1993. observadas suas 
posten s alteraçõe, fim suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivos para 
rescisàd deste comi mo 

9.1 - O não    cumpri incluo. cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de cláusulas contratuais: 

9.2 - A paralisação no limeeimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de 

R', 
hão das Ne‘ es-I4A:r

9.3 - A subco )otal ;tu parcial, do objeto contratado, associação a outrem, cessão ou transferência, total ou 
peie i.d. h fusa°. cisão ou incorporação. sem prévia comunicação ao Município de Riachão das Neves-
SÃ; 

9.4 - desct4n3,rimen$ts de determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
e4cução ássim etetio seus superiores: 

9.5 - O ometini mio eiterado de falhas, na sua execução; 

9.6 - A kcrctaçiio de falada ou instauração de insolvência civil; 

9.7 A dissolução da sa iedade ou o falecimento do contratado; 

9.8 -AI alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
contrai : 1
9.9 - 4zões de interc4c público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

a toridade da estira administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo administrativo a 
q e se refere o emitiram, 

X9.10 - sup âção de objeto por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além 
dó 11ni1t4 OTIllitiLke no §; I' do Artigo 65, da Lei Federal no. 8.666. de 21 de junho de 1993: 

.. 
/ 

Fone (77)3624-2132 / 2136 Fax (77)3524-2233 ini.citargriotmaii com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAC HÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

C NPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 - Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

9.1 1 - A suspensão do foi MN intento do objeto por ordem da Administração. por prazo superior a 120 (cento e vinte) 
dias. exceto em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando ao 
contratado optar pala suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação: 

I 
9.12 - O atraso,superior 90 (nos enta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de fornecimentos 

exceto já realizados.  em caso de calamidade pública. grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado 
ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; e 

9,13 - A ocorrência d caso trntuito ou de força maior. regularmente comprovado, impeditivo da execução do 
contraio. 

Parágrafo 1 niçp - Nas 1ipôteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Artigo 78 da Lei Federal n°. 8.666. de 21 
de junho de I oo3, não he ao contratado direito a qualquer indenização. 

Ourai:kcal - O TRO$ ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/INCIDÊNCIAS FISCAIS - 
Além 5 encirtios ass midos em outras clausulas deste Contrato. o Contratado, sem alteração dos preços estipulados 
neste ~ato, obriga- a: 

10.1 - esponsabilizar e por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, sccuritária. 
p ideneiária e qt iNquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos. os quais, exclusivamente. 
co rão por conta licitante vencedor/futuro contratado: 

10.2- pagar todos os teutos e encargos legais devidos em decorrência deste Contrato: 

10.3 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, de 
co provada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o 

10.4 - f icam eXi: I ltIdOS da hipótese no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-
trib 

t 

tanta (in ponos diretos e:ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual: 

10.5 - onst m obrigações do Contratado, ainda, as demais atribuições e responsabilidades estabelecidas no Edital. 
na condiç e ven edora do certame: 

Cláust Dec Priin ira g ESPONSABILIDAN - O Contratado será responsável, na forma da Lei, por quaisquer 
prejui s proseriientes de IC itY; dou defeitos nos fornecimentos contratados: 

1 1.1 - orre o {31 ff CO na do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contratado ou pelo Município de 
Ri hão Ne‘ c. DA. para reparação desses danos ou prejuízos: 

11.2 Não ro indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equivoco da proposta ou de ma 
.nistrwito do Contratado: 

t io toda 11.3 M311 ri  durante to a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e apresentadas na data da 
ap senta da prõposia. 

I 

11.3 Corrigir. alterar e ou refazer no prazo definido pela Contratante os fornecimentos que, ajuízo desta, não forem 
co iderados sai i.t'atúrios. sem que a caiba qualquer acréscimo no preço contratado: 

11.4 O Contratado e o unte° responsável pela procedência dos produtos que vier a fornecer: 

ida DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - O Contratado será responsável por quaisquer 
dan oal. causado a terceiros ou ao Município de Riachace das Neves-BA. durante os fornecimentos 
cont rrencia deles: 

Ç.lay ira - 19 .at.icACAD - O Município de Riachao das Neves-BA providenciará a publicação do 
pre o. e extrato. no Diário Oficial do Município de Riachao das Neves-BA, até o quinto dia do mês 
segui le ao a assinatura, no, termos do Parágrafo único do Artigo 61 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 
199,3. 

Fone (7, 3624-2132 /2136- Fax (77) 3624-2233 - Ema') rnticitaghotmad com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27— Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

Otlusula DC:sirga Quart4 - FUJI() - As partes elegem o Foro da Comarca de Riacho das Neves. Estado da Bahia. 
para dirimir questões deiorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. por cuarein assim. justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para 
um só 'jeito. na prese&ti das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de lido e achado 
conforme. 

Identidade I 
_3 st 

R ¡achar) das Neves - BA, 27 de setembro de 2021. 

MUNICÍPIO DE RIACEIÃO DAS NEVES 

Miguel tomo Borges Neto 
Contratante 

A EMPRE 
CNP 

RIGUES DEMIRANDA -ME are"
: 26.614.652/0001-00 

Contratado 

a r-Ok 2)tint 6?-.) 91 vr, I ,/ 21 JÁ 
. Lk 5 HL( CPP)).4 5—ef /0-• '3 4 

Identidade 70f cs. 
k\G_ o2_ , 

Fone (77.3624-2132 ; 2136- Fax (77) 3624-2233 - rnlicita@holmall com 
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.ERIO DA FAZENDA 
ria da Receita Federal do Brasil 

adoria-Gerai da Fazenda Nacional 

FivA DE nEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIA() 

DE MIRANDA 
P1.00 

h,. • ••-• ,;12 Nacional .-.obrar e inscrever quaisquer dividas de 
ii;eile nnsci•-• nrima identificarb que vierem a ser apuradas é certificado que 
..is bi{' :e . ' ,,me ielativas a c. -ditos tributários administrados pela Secretaria 

111 Rhri! tr>cP? e a inscricôr.-s em Divida Ativa da União (DAU) junto á 
i-Lt ..a ': ... . ,i-ii.si ,PGFN). 

para,L ..stanelecirnento matriz €.: suas filiais e. no caso de ente federativo, para 
;„ I, 'II' k. . , • l ãe .:: administraç -.i (e;a a ele vinculados Refere-se à situação do 

)b , .1 -),É4.:: •:: •_1.à I, GFN e abiú, .àf.: inclusive as contriduiçc:;as sociais previstas i 1 
!hr1;. ..c. . .. : :c. art. 11 da Lr_ 0

o 5.212 de 24 de julho de 1991 

1 . .. ., nada à ver :icação de sua autenticidade na Internet 1/05 

,V.otl.' ,.4u .t:::p á wv.-w.pgrn.gc,‘.z.)r›. 

larnelite Cvfl, oase na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10;2014. 
• • t .;:ra e data c.,• Brasília>, 

an;r4à, FO8C.8BFA.70A1.9117 
onda invaiinai a este documento. 
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RTIDÀ0 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

IGUE:, DE MIRANDA (MATRIZ E FILIAIS) 
.652/0001-00 

28233315/2021 

4/09/2021, às 10:58:42 

(03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

.içãe. 

que J RODRIGUES DE MIRANDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

c :1 26.614.652/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 

rabalOistas. 

tida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

creS,-ent.ado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

o 4dministrativa ne 1470/2011 do Tribunal Superior do 

e 24 de agosto de 2011. 

.os antes desta Certidão são de responsabilidade dos 

d ro • Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
ià Idata da sua expedição. 

gestsca jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

e: lesta certidão condiciona-se à verificação de sua 

Ide no portal do Tribunal Superior do Trabalho na ittp://www.tst.jus.br). 

itida gratuitamente. 

124PbRTANTE 
acional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

s à identificação das pessoas naturais e juridicas 

es perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

as tem sentença condenatória transitada em julgado ou em 

alélais t rabalhistas, inclusive nu concernente aos 

• previdenciarios, a honorários, a custas, a 

oO &recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

c dr acordos firmados perante o Ministério Público do 

demirJsão de Conciliação Prévia. 

Ir 



14109+2021 1042 Consulta Roguladdado do Eitdvegodot 

CAIXA 
Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 25.614.652/0001-00 

Razão Social:) RODRIGUES DE MIRANDA 

Endereço: IV FRANCISCO MACEDO 530 LOJA / CENTRO / RIACHAO DAS NEVES / BA 
/ 47970-000 

A Caixa :Económica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

Oj prespnte Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
Quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrehtes das obrigações com o FGTS. 

Validade:31/08/2021 a 29/09/2021 

Certificação Número: 2021083102491954408182 

torra-ção obtida em 14/09/2021 10:42:56 

utili 
ndic 

ção deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
nada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
aixa.gov.br 



13/0912021 005142371 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO ESTADUAL 

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 10 GRAU 

CERTIDÃO N': 005142377 FOLHA: 1/1 

A autenticidade dosbi cortem° podara ser confirmada pela Internet no sita do Tribunal de Justiça 
(itteltesaLtibajus.baseotabrirConterenein tio). 

CERTIFICO que. pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia. 
anteriores a data de 13/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

J RODRIGUES DE MIRANDA, portador do CNPJ: 26.614.652/0001-00, estabelecida na R 8. S/N - LOJA, 
LOJA, Fauslino Monteiro, CEP: 47970-000, Rine/leo Das Naves - BA. • —*eia' 

Os dados inforniado5 são de responsabilidade do solicitante. devendo a titularidade sor conferida pelo 
interessado elou destinatário. A passei de certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo penedo de 20 
tvinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida peia internei e sua validade é do 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necossOna a emissão de una nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. 

005142371 
PEDIDO

: IIllIflhlIIHhIIIII 

! I [ 
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Nome Fantasi 
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EFtTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
Número 000137/2021 E 

MOO IBUES DE MIRANDA - ME 

DR -•UFi GAS 

442 Clii-iGNI'J 26.614.652/0001-00 
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Observação 

Esta çertidão f em 

Esta certidão arar, 

C•;dign con c:c ; 

Certidão emit 
autenticidade 
https //rIacha 

Aytncàc Ou 

a el 
Li 
ocn 

que 

)r.i.2" (;( fA:.INICIr:At. COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 
: F CPRTirtCADO 01.1E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS 

:‘Clk`f• r I-.AP.A COM ES rE MUNICÍPIO 

• •• 

• • 411-  • I 

• • • 

em 0.3/A0/2021 ,:oin bm.* no COd:go Tributário Municipai 

In4e. 

et( 

Saa 

: •::an. , dant:ficaria 

jah0S0i4 219801000000964030000137202109081 

Ite V 

:.; 

•tarn...r .‘ raça çertidão está condicionada à verificação de sua 

•• , • ,•-t Neoativa vertficar Autenticidade 

•••:-:(0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RETiROLANDiA 

AVISOS oe mota° 
TOMADA De MICOS N2 2404/2021 

flectido Adiminntrstreo Po 676/2021 Morto Conttitadla de empala paga eirtuçáo da 
constodo da sede do fenos, ar Atenomenio educacional lideCieDtada CACE Data do 
ceneme- 15/10/2021 as 04130rnon 0 (dal e seus anexos afobo &sponse'', no Setor de 
candes, deste PreMiura. emite Ove cê inn ttetwadt • rettr.:14 das Gen lo 12P de 

wounde a semareva 

mo4allmcM4A. 29 Or setembro de 7021 
WANCOOOn 04 st5415 5AN103 

Dttudint• Eli CP. 

proG10 PMSINCIM 149 7444/2013 

Processo Apnitastraiwo PO 611/2021 Objete Leretuar rantratalu O. noocta uri 
r0rnecarent0 de tOmbinttoins deva-actos a minore-4o Oen emules • inactinat 
trittilã1 secretaries deste Monitoro Data do certame 14/10/2021 ft 04100re n O rosal 
e sari meses guardo OtspOntvelt, oD SelOtd• ~atm. desta PI•Pinttoa. urde Devera ser 
efetuada a remam dai CM Si 12n de segunde a semetera 

Retwolln64.114, 21 de setembro de 2020 
100N0450.4 NOM CARMIM 

PretOesro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

MONTO IN CONTRATO Ne 140/2021 

Contrato nr Tonou Contratantes Coneratinta O MuNCIPO Or DLAC1110 16) Po 1.15 
CIAI t a empresa • EMPRESA a ROONGuÉS Dl MiRAND4 ME, Ciem ne 26 bsa 652/6X.: 
00, lOcalttadi na Pai LOA $M. Remo Mastim Monamo. Pana. dm Nese, Asna 
(Mau do Contrato. CoMmfaiie de empresa tlittOPOI•04 Para forneaunmto panciaks de 
0IP41o. ~efeito de Peporeo e botgo mod. na Sem no Doudo d. (nocesamenio 
Dninto 510 lote do Alo Grande e 061/110 de Canoa.., ova ateei:NI 41 necessidades das 
Menos Secretarias, (gons e Undades de Saúde deste Municlmo Valor. AS 30491/.54 
ItreaMcm e quatro mi. ~norma e trinta e sete rean. 066641/11 cerceares). VsOncia- 2/ 
de setembro de 2021 a 1) de dezembro de 2021 Atestam. eibieue/ (Matam° Dorme Neto 
e aberto OttettIno de freta. respectigernerett pelo Mus...o e pelo Contratèdo 

ORNATO eit TERMO ADITIVO 

leam0 ADiltv0 lx PANO CONTRASO Na 91/2020 
Canino 91/2020 A Prefeitura Municroast de lbachlo das Nevo GA roma psablOa 
asa connecunento doe interessada Ove maelsmo Irmo de A04temen10 de PI No ao 
Contrato n• 91/2020 Contratantes, 0 PAtd1/41d610 01 INAOULG GAS MV1S e • 'meteu a 
5 1. A CoMf RUO. IOCAÇÃO E 5ERVIÇO5 stDA ME. meia assaca oe reta ornada 
alebeleoda na Rua 2 do hatho, ar 55$. Vota Dulce Monas ISAI. anota no Calatre 
Axioma' de Pessoa turklice sob o nr 0012D 755/0301•32 CIMO Parnentarlo en. rezs 
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MUNICÍPIO Riachão das Neves 
Quarta4etra 

29 de Setembro de 2021 
3 - Ano - N't 2643 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 

I'ROUISSC ADM 

Contrato n''. 140;2021 - Cor 
EMPRESA J tODRIGUES 
LOJA . SiN, ;Bairro Faustino 
emprêsa es .ializad para 
na Sride, n Distrito de uni 
atend •dessida .s das 
RS 304.937 9ftrez tos e c 
de se mbr - 2021 331 t. 
Ceies no (I Freitas, "rirei 

INISTRATIVO N°91/2021 - PREGÃO PRESENCIAL NP' 27/2021 

EXTRATO DE CONTRATO 

aratantes: O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES (BA) e a empresa A 
DE MIRANDA - ME, CNPJ n°. 26.614.652/0001-00, localizada na Rua B 
Monteiro, Riachão das Neves - Bahia: Objeto do Contrato: Contratação de 

fornecimento parcelado de GLP-Gás, Liquefeito de Petróleo e botijão vazio. 
roncamento, Distrito São José do Rio Grande e Distrito de Cariparé, para 
diversas Secretarias, Escolas e Unidades de Saúde deste Municipio; Valor: 

nutro mil, novecentos e trinta e sete reais, cinquenta centavos). Vigência: 27 
le dezembro de 2021; Assinarn: Miguel Crisóstomo Borges Neto e Alberto 

a limite pelo Município e pelo Contratado. 

tiachão das Neves (BA). 27 de setembro de 2021. 

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO 
Prefeito 
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