
• I%EFLITURA MUNICIPAL DL SAO FLLIN 09 CORIUL 

ESTADO DA BAHIA 
Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n - Centro - CEP: 47.665-000 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

LOCADOR(A) Masspê Combustíveis Ltda, sediada a Praça aperido, 10, Centro - na cidade de 
Santana - SAinoste cite representado pelo 6ra. Magali de Araújo Dantas, portadora do Rg. 463.591 
SSP/GO, inscrita no CNPJ sob o n073.427.080/0001-30. 

LQQPTARIOA); Freitura Municipal de aao Felix cio corioe, situada a Av,Luis Eduardo Magalhães, 
s/n, bairro Centro - Ção Félix do Coribe - BA, inscrita no CNPJ sob o n96.430.951/0001-30, neste 
ato representado peso o Sr. ,Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, brasileiro, Prefeito Municipal, residente 
nesta. 	 1 

CLÁUSULA FRIMEItA - VINCULAÇÃO 

As partes aciia idenilficadas tm, entre si. justos o acertados, o presente Contrato de Prestação de 
locação, consderanlp  os expedientes constantes do processo, no qual se justifica a dispensa de 
procedimento liçitatódo com base no sue dispõe o inoiu ?, do urt, 24 da Lei n°  COCCIU e wac 
alterações, que se re4erá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

1.1 A adjudicação d4 serviço orácontratado é proveniente da dispensa de Dispensa de Licitação 
DL"003/2O17Jnos  temos do art.?4, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores; 

b 

CLÁUSULAS GUN6A - OBJETIVO 

OBJETO: Locação d4 um prédio situado a Av.Luig Eduardo Magalhea, a/n - Centro - na cidade de 
São FéIix do Coribe-A, para instalação cia sede administrativa do Município de São Félix do Coribe. 

CLÁUSULA TRCEIA - PRAZO 

PRAZO: o presente 4ontrato terá vigência de 03(três) meses, iniciando-se em 03 de abril de 2017, 
comtérmino em 03 d julho de 2017. Ao término do prazo contratual, poderá ser prorrogado por igual 
período desde que a4 partes se manifestem. 

PARÁGRAFO ÚNIC -  DAS JUSTIFICATIVAS; Diante da necessidade de manter as instalações 
desta F'reteitura no itiesmo préciJo, por esta entidade não possuir imóvel adequado, entretanto, a 
gecretaria Mupicipal rde  Administração necessita locar um imóvel por período temporário, para 
funcionamento da sade administrativa deste Município. O valor da locação após, vistoriado e 

confirmado prévia veficaço çld1preços na área de interesse nas mediações, sofreu um acréscimo 

em virtude dos preç1hs estarem defasados vem mantendo este valor a mais de quatro anos, 
entretanto ficou aoo4lado nu valor de R$3525,81 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e trinta 
e um centavos) mentis, adicionado o índice do ICP-M, e levando em consideração o fato de o valor 
está dentro da' margem de preço de mercado. E também, pela boa estrutura física adequada e bem 
situada proporèionan4o a livre movimentação para a estrutura da sede do pago municipal. 

CLÁUSULA QOARTÁ - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

02.01 - Gabinete Io Prefeitq 2002-Manut Ativ do Gabinete - 339039-00 - Out. Serv. 
Terc.pesjurídica (For4e 00). 
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Ir 

CLÁUSULA QUINT 

REFEITU A MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
ESTADO DA BAHIA» 

Av. Luis Ed ardo Magalhães, s/n - Centro - CEP: 47.665-000 

-VALOR E REAJUSTAMENTO 

ALUGUEL: a parte '  contrafant4 
vinte e cinco reais e trinta e i. 
subsequente o mês  da prest; 
quinhentos o setenta 'e cinco reah 

O ALUGUEL será rdajustado  a 
oficial dv governo, acumulado, e 
M(Indice Geral de Prço Médio) i 
ocorrerá sobre o va or do alug' 
negativo,as partes onoordam 
visando não defasa-I 

• CLÁUSULA SÉXTA  BENFEITt!RIAS 

O LOCATÁRIO podfrá introdu4ir no imóvel as benfeitorias e adaptações necessárias ao seu 
funcionamento  e ao exercício dS suas atividades, as quais se incorporarão ao mesmo, com QXQO9Q 

das removivei. 	1' 

s ajustam o valor mensal de R$3.525,31 (Três mil e quinhentos e 
m centavos), o valor a ser pago todo o dia 10 de cada mês, 
ição, com o valor estimado global de R10.575,93(dez mil e 
e noventa e três centavos). 

ada 12 meses contados da data de inicio da locaço pelo indico 
tabelecendo as partes contratantes como Indica escolhido o 101'-
iedido pela FGV, ou outro oficial. A aplicação do índice acumulado 
ei vigente na data do reajuste. Em caso de índice acumulado 
m manter o valor do aluguel não aplicando a correção negativa 

o 

OBRIGAÔÕES E RESPONSABILIDADES 

oncordam Om as seguintes: 

irá RESPOt'4SAVEL pelo PAGAMENTO das TAXAS MENSAIS IPTU (Imposto 
rbano) bem como todas as despesas inerentes o imposto de propriedade do 
compromqte a comunicar e entregar ao locador todo e qualquer documento 

a 	suas 	mãos 	referentes 	ao 	imóvel. 

locatário pagar todas as despesas estabelecida na específica Lei do 
telefone, lnernet etc, durante a locação). 
presente contrato o locatário deverá restituir o imóvel ao locador nas mesmas 

o TERMO DE VISTORIA INICIAL, parte integrante deste contrato 

JCATARIO pague ALUGUEL PRÓ-RATA dos dias que estiver na 
entrega onde fará uso de profissional de sua confiança. Ficará 

aluguei se aceitar orçamento e profissional de confiança cio 

I

oriauo pelo locatrlo a vitoriar e de6ejar, anualmente, o imõvel e 
io os reparos que achar necessário para a conservação do imóvel. 

aias de antecedência em horário estabelecido pelo locatário. 
insolvência dos Fiadores bem como o desaparecimento dos bens 
compromete-se a no prazo máximo de 30 dias apresentar nova 

• Lei 12.1 12í0S artigo 40- X- parágrafo único, ficando desde j 
não aceita CAUÇÃO de bens móveis. Caso não apresente dentro 

OCADOR se reserva o direito de encerrar o contrato de locação 
ÍA DE3OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 
• de despejo ou cobrança de divida referente à locação do imóvel 

RIO será responsável pelo pagamento das custas judiciais e 
caficica de 200j. (vinte por conto) sabre o valor da causa. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

As partes acordam e 

1. 	LOCADOR fio 
Predial e Territorial 1. 
imóvel, O loca ãrio s 
que 	chbgar 

2. obrigao eh 
lnquilinato(água, luz, 
3. ao término do 
condições recebidas descritas 
de locação. 
4. Fica estabelecjdo que o L 
posse do imóvel pare reforma d 
dispensado do pagÁmento de 
LOCADOR(A). 

o Içoudor fioaUeUe já au 
solicitar ao locatário $ie providon 
A visita será comunicada com 03 
6. se houver faldbimento ou 
dados em fiança, o LOCATARIC 
fiança locaticia de qcordo com 
comunicado dê que Q1 LOCADOR 
do prazo da Lei nov 

11 
 fiança o 1 

solicitando ao iocatariØ A IMEDIA 
7. Em caso de 4çao judicia 
fica estabelecido qu4 o LOCAI 
extrajudiciais n1iaic hciiorrios ad 
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REFEITU 

Av. Luis [ci 

A MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIRE 
ESTADO D"ABAHIK 

ardo Magalhães, s/n - Centro - CEP 41.665-000 

o 

8. O LOÇATAFIO  declara dstar ciente de que o não pagamento do DOC de aluguel impedirá o 
recebimento dos prácimos a vehcer,  devendo providenciar a regularização dos aluguéis vencidos 
para posteriorpagarnento do atuI, salvo acordo por escrito entre as partes. 
9. as partes acdrdam que toda e qualquer comunicacão referente a locação será na FORMA 
ESCRITA E INEQUIVOCA e co rçi assinatura de recebimento. Por forma inequívoca entende-se "EM 
MÃOS" ou envio através do CARJróRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ou CORREIO A.R. 
10. a subrrogaçãp do imÕvl deverá ser comunicada por escrito ao Locador e flador pelo 
Loctário conforme dptermina o 4rtigo 120  da Lei 12.112/09. 
11. único - 4 locatária responsabilizar-se-à por todos os atos cometidos pelos seus 
empregados, ocori1ds ou PraticFdos  no imóvel locado ou nas dependências comuns do prédio em 
que está situad, que venham  a causar danos a coisas ou a pessoas. 
12. Será permitida aisubIocaçãodeste imóvel, salvo por comum acordo; 

o 
CLÁUSULA OITAVAJ- DÁ INEX CUÇÃO E PENALIDADES 

e 

otal ou parchai do Contrato pelo LOCADOR, poderá importar nas penalidades 

a) advertência, por escrito, quando constatadas pequenas irregularidades para as quais tenha 
vnQQrridQ; 

b) suspensão do direito de 1 citar e Impedimento de contratar com a Administração, num prazo 
de até 02(dois) anos4iependendo da gravidade da falta; 
C) 	declaréção deinidoneidacf,e para licitar ou contratar nos casos de faltas graves; 
d) 	na aplicação de penaIidaes serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, assegurados 
o contraditórioe a arrbia  defesa.  1 
Parágrafo Único - A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória correspondente ao 
valor de 10°fo(ciez pq)  cento) do l valor do saldo do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos 
índices oficiais do GoÇierno Federal. 

1. 	A inexecução 
seguintes: 

or atraso no pagamento do aluguel na proporção de 10% do valor 
ao mês de juros e córreç5o monetária após 30 dias de mora 

ADORA determina que o LOCATARIO seja considerado em MORA 
?nto do aluguel. 
n multa no valor de 03 ALUGUEIS ATUAIS, PROPROCIONAIS AO 
cerrar o contrato como forma de indenização ao(a) locador(a) 
por desocupação antecipada do imóvel. A Multa não se aplica nos 

Fica es{ipulad 
do documento acres 
baseada no IGPM m1 
após o 30  (terceiro) di 
3. 	MULTA: as paites acordar 
TEMPO QUE FALT4R para er 
conforme a Lei 121Z/09 artigo 4 
casos em que a Lei 85245 permite' a isenção do locatário. 

CLÁUSULA NONA - (ALIDADE 
o 

• a MULTA 

idas de 1° 
isal. A LOC 
de vencim 

o presente Contrato somente produzira seus efeitos Juridicos e legais após assinado e publicado. 

CLÁUSULA DÉCIMAç- 'RESCISA O 

O presente Contrato 4oderá ser rescindido nos casos seguintes: 

cor ato unilateal e escrito ido LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos 1 a XII e XVII, 
.uns alteraç6es; 
do das partes, mediante formalização de aviso prévio, com 
a) dias, descabendo indenização a qualquer uma das partes, 

do artigo 72 da Lei ti°  k999/92. e 
1,) 	amigavelment& por acol 
antecedência mínimoR de 30(trin 
resguardando o interesse público; 
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32o FÚIix do Coribe — A, 03 dê abril dê 201 

ün de São Félix do Coribe 

ssap& om tiveis Ltda 
Locador 

Testemunhas: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE 
ESTADO DA BAHIA 

Av. Luis Eduardo Magalhães, s/n — Centro — CEP: 47.665-000 

   

C) 	desoumprim&ltQ, por parte cio LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOÓATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial ;/ou eYtrnjudicinl: judici&mente, nos formos da legislação vigente. 
ci) 	tiça reconheojuo o direito da administração de rescindir unilateralmente o presente contrato, 
sem aviso prévio ou indenização nos termos do art. 77 e no que couber o ai. 78 da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 

REGÊNCIA; as partes acordam que este contrato rege-se pela Lei 8666/93, aplicando-se-lhe, 
supletivamente, os rincFpios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado, em 
especial a Lo; roderpl n0  e.245/91; e 12.112/09 e o Código Civil em vigor nc casos em que a Lei 
referida for omissa, doncordando.que ambos tomaram ciência do teor das referidas Leis dispensando 
assim conter este asidemala çliáveulau Iegaio pertinentes a locação de imóvel residenci21. 

11 

• CLÁUSULA 
	

DÉCIMA 	SEGUNDA 
	

DAS 	 GARANTIAS 

1. FIANÇA LOCAfiCIA: O 'presente contrato ficará isento da prestação de garantia. 

2. O fiador declara que o imóvel não possui qualquer Ônus Real encontrando-se livres e 
desembaraçados. 

3. O fiador obriga-se a responder pela fiança deste imóvel objeto de locação enquanto durar o 
prazo contratual podendo exonerar-se da fiança na forma da Lei 12.112/09 artiso 40 Inciso ?Ç1  
cómuncando por escrito ao Locador e ciente de sua responsabilidade perante o contrato por 120 

dias após a exclusão. 

4. O LOCATARIO poderá desocupar o imóvel no vencimento sem pagamento de multa bastando 
comunicar ao o locad9r, por escrko, de que deseja encerrar o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — FORO . AS PARTES ,ELEc3M O FORO cia Comarca via cidade de Santa Maria da Vitória — BA, para 
solucionar qualquer qroblema referente a este contrato que não seja acordado entre as partes de 
livre vontade oi venha a coIoõr êm dúvidê qualquer 'ifem reladonado. 

E por estarem cientq e de acordo com todas as cláusulas deste contrato e as cláusulas legais 
estabelecidas na Lei Çe Locações 6.245I$1 e sua alteração Lei 12.112/09, as partes contratantes, seus 
fiadores e testemunhs assinam este instrumento em 02(duas) vias de igual teor e um s6 efeito 
juntamente 	com 	as 	testemunhas 	abaixo 	relacionadas 	e 	identificadas. 
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L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIOL 
ESTADO DA BAHIA 

Av. Luis Eduardo Magalhães, s/ n - Centro - CEP: 47.665-000 
'41W 	 1 
C) 	descumprim&nto, por parte cio LOCADOR, das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO d direito de rescindir o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação jbdicial e/ou extrajudicial; judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
d) 	fica reconheido o direito da administração de rescindir unilateralmente o presente contrato, 
sem aviso prévio ou indenização nos termos do art. 	e no que couber o ar!. 7 da Lei seeeins. 

CLÁUSULA DÉCll4& PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E cAsca QMI@Qb 

REGENCIA: as paies acordam que este contrato rege-se pela Lei 8666/93, aplicando-se-lhe, 
supletivamente, os frmnclpios  dó Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado, em 
especial a Lei Fedeal no 8.245191; e 12.112/09 e o Código Civil em vigor nos casos em que a Lei 
referida for omissa,4oncordando que ambos tomaram ciência do teor das referidas Leis dispensando 

on assim cter este a4ciemais cláusulas legais pertinentes a locação de imóvel residencial. 

• CLÁUSULA DÉCIMA 	SQUNDA a DAS 	GARANTIAS 

    

1. FIANÇA LOCAiCIA: O presente contrato ficará isento da prestação de garantia. 

2. Q fiador Peolari que o imóvel não possui qualquer Crus Real encontrando-se livres e 
desembaraçados. 

3. O fiador obria-se a responder pela fiança deste imóvel objeto de locação enquanto durar o 
prazo contratual po4endo exonerar-se da fiança na forma da Lei 12.112/09 artigo 40 Inciso )Ç, 
comunicando por es rito ao Locador e ciente de sua responsabilidade perante o contrato por 120 
dias após a exclusão,  

4. O LOCATÁRIO polerá desocupar o imóvel no vencimento sem pagamento de multa bastando 
corrtunicar ao o locatri por escrito, de que Ueaeja encerrar o contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCrIRÁ - PORO 

•
AS PARTES ELEGM O FORO da Comarca da cidade de Santa Maria da Vitória - BA, para 
solucionar qualquer groblema referente a este contrato que não seja acordado entre as partes de 
livre vontade oU venha a colocar em dúvida qualquer item relacionado. 

por estarem cients e cia accído com todas as clusuIas deste contrato e as cláusulas legais 
estabelecidas na Lei 4ó Locações 9.246/91 e sua alteração Lei 12.112/09, as partes contratantes, seus 
fiadoras e ttQmunh@ 9§ginâm este ;nslrumento em Ô2(duas) vias de igual teor e um só efeito 
Juntamente 	com 	as 	testemunhas 	abaixo 	relacionadas 	e 	identificedââ. 

63o FÓIix do Goribe — láiA, 03 de abril de 

So FéIix do Coribe 
L. -trio * 

frisa-pé 
e b tvei  C 

Locador 
Testemunhas; 
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DiMio Oficial do 

Município 

 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 

RESUMOS DE CONTRATOS 

SAo Felix do Corlbe/Uahla 
Quinta-Feira, 25 de Maio de 2017 

N0  000639/Anot Vi 

      

       

• Contrato: N40512017 
• Contratante: Fundo Municipal de Saúde — aiynaturio - §ecrflrio Muntcpa( de 

Saúde, Marocs Ataide dq Oliveira, 
• Contratado: linica cin4cotógica Obstétrica Marter-ME - Signatária — Sócia, 

Deyzarth Lops Viana. 
• Objeto: Contataço de t0rhi90  médico especializado em ob&tetra e ginecologia, na 

manutençaQ pa serviçoq públicos de saúde básica deste município, 
• Valor GlobaIR$ 18,231OO (dezoito mil duzentos e trinta e um reais). 
• Vigência: de4/O4J2017[a 24/OCJ2O17» 
• Base Legal: lei Federal .666I93. 

• Contrato: NO102/2017 '6/ •; 
• Locatário: Prpfeitura MdpiipAl4e8êo FMix da Coribe -Siaatário - Prefeito, Jutai 

Eudes RibeirqFerreira. 
• Locador: M14sapê cQmu3fíVei6ttda — 5ignaiâriQ -LsÓêià'(Magali de Araújo 

Danta 	 . 
• Objeto: Loca4o de um prédio sií'àado a Av. Luiz gdi&lv Magalraea, 6(N, Centro, 

para a instala4ão da sede administrativa do rvjuhiípio de eao Felix do Goribe. 

• Valor Gtobal:R$ 10.575, 3  (dez mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e 
três centavos)' 	1 ) c.f 

• Vigência: de 3/O4/2017 	lFÕl/fOl7: 1 

'ribaLega 

IR. 

  

Contrato;,N?2N)2a1?1ttJ rir (7 
	

Ji%,StIÇ fl'7QQÇ 
Contratante: Fundo Muni ipal de Saúde - Signatário — Secretário Municipal de 
Saúde, Marcos! Ataide de jDliveira. 

Contratado:»nderlei Brto Cruz 79520685553— Sigrttária L  Sócio, Vanderlei Drifo 
Cruz. 

• Objeto: Aqui sião de pneys, para veículos do fundo municipal de saúde, na 
manvten9aõ øô serviço público de aaúde õsica deste município. 

• Valor Global: R$ 21 .920,00 (vinte e um mil novecentos e vinte reais). 
• Vigência: de 1102/2017 a 31/12/2017. 

Base Legal: Li Fed9ral 8 666/93. 

A-jvnidn i4s Eduardo Masnihfles, $fl'4 - Centro, San Felix do Coibo Bahia. 

,saorelixdpogribo,ba,gov,br / rol.: (77)3491-2921 
E-mail: djarjo.ofieialsaoíeIixdoeoribc ha pov  

M3INATUKA DIGITAL. ICPIBRASIL: CDECBB23FO33AER5AU45EgS7I74R4R2g 
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http:JIÇvww.receita.fazenda.gov.br/A'plicacoes/ATSPO/Cerridao/C... 

DA FAZENDA 
àbëta,rlada Reeaita'Federal do SrísiI 

Pio'cürddV1a-Geral da Fazenda Nacional 

ÜÏÕM EFEITOS DE NEGATFVA'DEDÊBITOS RELATIVOS A6S TRÍnU'ros 
FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MASSÂPE COMBUSTIVEIS LTDA 
QNPJ; 73.427.ea91o9f-0 

Ressalvado o direito, c,1 a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de r&spohsabilidade 
do sujeito passivo acirnç idontificadq que vierem a ser apuradas, Ó certificado que: 

1. nao constam *nuencias relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Bras 1 (RFB); e 

2. constam nos slttemas da Procuraøoria-Qeral da Fazenda Nacional (FOFN) debitas inscritos 

eM DIviqAtiadaUnião com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da L& n2 5.172, 
a25 à dutubrp de 1906 Código Tributario N2cion2I (CTN), ou gnr2ntidoc mbdinnle bons ou 
dlreitos,Etfcdrn'bhibaros de Fazenda Pública em processos de exeçuçao fisqal, ou objeto de 
decisã&judlcia'l tia determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade 
fiscal. 

Conforme disposto nosarts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da çertido 
negativa. 

ti 
Eta certidão 6VálidçYara o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de entefederativo, para 
todos os órgãos e fund'Ls públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

tújèi'to' 	ém4d-da RFB eda POFNe abrange inclusive as contribuiçoes sQciaipreViStaS 

nas alíneas a  'd do arrafQ Oniç9 do art 11 da LQI n°6212 de 24 de juIhQ UÇ 1891. 

A aceitação défà Sêr?Idãõ esta ccndicionada à vérficao de sua autenticidade nb.ilnternet, nos 

endereços < http:J/ww4 receita.fazenda.gov. br> ou <http://www. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratui4mente 
contl~ase na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1.751. de 02/10/2014. 

Emitidaàs 13:07:29 do ia 26/12/206 <hora edata de Brasilia>. 

Válida até 24/0&2017. 
Código de controle da certidão: 2C57.FESD.8521.9981) 
Ôualquer rasúra1 ou emna ;nvalidará este documento. 

06/01/2017 17:00 
1de 1 
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VOLTAR 

CÁ 
CAIXA EC'NOMICA 

2017-8 hllpJwww.sifebaixá.g4rJÊmpres&Crf/ rWgeCFSIn1primirPapoI.espWARPo$soeMatriz5oo168&v,flpo$soa5co1ea&vAfluv,... 

Cêtific Çdo' de Regiaridade do FGTS - CRF 

InscriçâQI 	7347080/0001-30 

Razão St dai; MAS$APE cOMBUSTIVEIS LTDA 

Nome Fantagia!POSlO SANTO ANTONIO 
Etidereçó: 	PR.AQ CONEGO ESPIRIDIAO 10 CASA / CENTRO / SANTANA / BA / 

477(10-000 
M4A 

A Caixa E 

7, da Lei 
_empresa. 

Fundo de 
7 

:onômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
'cima idenifiçada ençontra-se em situação regular perante o 
5aantia dc4 Tempo de Serviço - FGTS. 

11 
O preserte CertiflI

re~rentaq0§ 
d n 	servirá de prova contra cobrança de 

débitos 	a,cpçt,rjbuições e/ou encargos devidos, 
decorrentès das obaç6es com o FGTS. 

íltâlid.á'çLe3 13/05/2047 a 11/06/2017 

A 
rtiffrao Núme1o! 2017051303332217047460 

Informaço obtida erh 26/05/2017, às 14:46:29. 

{3tih±4cr deste certificado para bs fins previstos 'em Lél esta 
condIclonda Õ ve-ificaço de autenticidade nu site da Caixa; 

www.caljic.ov.br  

111 
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GOyERNODO ESTAD* DA BAHIA 	 Emissão: 2510512017 10:27 

SECRETARIA DA FAZENDA 

c rtidão Negativa de Débitos Tributários 

(mItlda parj os eleitos Uo ara. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certldôo N°: 20171087291 

RfiZAO SQCL 

MASSAFE ÇOMBUSTIVEIS LTDA 

INSCRIÇÂO ESTADUAL 
	 CNPJ 

039.02,323 
	 73.427.080/0001-30 

Fica certificado que não corwtam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pesoa física ou jurkiica acima 
identific2d2, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todo os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos no Divida 
Ativa, de competência da1Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

3brar quaisquer débitos que vierem a ser apurados postedormentt 

mitida em 25/05/201 conforme Portaria no  918199, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

  

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZNDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/Jwww.sefaz.ba.gov.br  

Válida m a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazendo. 

Página 1 de 1 ltt'!eziid.',uNogaliva.rpt 
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r 
pRr!ItuaA MUNICIPAL DE SANTANP 
SETOR DE TRIBUTO 
PRAÇA DA #ANDEI4 3S CENTRO 
SANTANA . SA - EP: 47700-OOC 
FONE(S): (77) S484-2J49 CMPJ)MF: 1.O1.14O/OOø1.OÓ 

crninXo NEGATIVA DE DSITC 

N° 00013412017 

Nome/Raz3o Social: MfkSSAPt GOIRBUSTIVEIS LTDA 

NorneFantasia: 	P9STO SANTO ANTONIO 

nriØQ Municipal; 11 	 CPFICNPJ: 73.427.08010001-30 

Endereço: PA CONEGO SPERIDIAO, 10 CENTRO 

9 NTÂP'JÂ - DA - CEP; 47700-000 

RESSALVADO O DIREItO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SEI 

,,APURADOS POSTERIOrMENTE.  E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS 

- utÁlos DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO 

Obfvhflc: 

Esta Certidão foi emitida m 	29105/2017 	com base no Código Tributário Nacional, lei n°5.172/66. 

Cido váHdtÓ! 28106/2017 

Código de controle da oe tido: 3100013907 

         

.1 O 11 

   

II: 1 

   

         

Aiê4fSuIquer rasu4 tornará o presente documento nulo. 
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n  

  

CFo  

PODE[j JULYLC'JÁRiO 
L;rJ,J.L.A 1)C) T7.nA1,1:o 

IDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TPÂflALuI)À9 

 

Nome: MASSAPECOMStJSTIVEIS LTDA (MATRIZ E 

CNPJ: 73.427.Õ80/000J.-30 
Certidão n°: 12277487012017 
Expedição: 06401(2017, as 17:13:33 
Validade; 04/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediflo. 

• Certifica-se que M6SAPE COMBUSTIVEIS LIDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) nê CNPJ sob o n o  73.427.080/0001-30, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Dbvedores Trabalhistas. 
Certidão emit*da com base rio art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrhcentado pela Lei n° 12.4'10, de 7 de julhp de 2011, e 
na Resolução 	mi statia n° 1470/2011 do TribunatSuperior do 
Trabalho, de 	de agosto de 2011. 
Os dados con tantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunja do Trabalho e et8o 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 Ós seps estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação kesta certidão condiciona-se A erificação de sua 

autenticidadq rio portai do Tribunal Superior do Trabalho na 
Intornot (htpd/www.€t.3u.br). 
Certidão emitda grati4tanente. 

INFORMAÇÃO IMORTANTE 
Do Banco taJ.onal  de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários â identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimp1entesperante a Justiça do Trabalho quanto s obrigações 
estabelecidas kem  sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiiais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciârio.s, a honorários1  a 2 custejs 1  a 
emolumentos o  a recolhimentos determinados em leii ou decorccentes 

de execução d  acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou c,ornissão de Conciliação Prévia. 
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