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CONTRATO N. 0109032018
PREGÃO PRESENCIAL N°.03/2018-PP

O Município de Matina- Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de
Direito Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n, Centro, inscrita
no CNPJ, sob ng 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio
Alves Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa NORDESTE
EMPREEENDIMENTOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o flQ
00.899.603/0001-77, estabelecida à Avenida Sandoval Moraes, n9 33, Sandoval Moraes, Guanambi
- BA, através de seu Sócio-Gerente, JOÃO DOMINGUES NETO, portador de cédula de identidade RG
flQ 13.970.653-46SSP/BA e CPF n9 025.152.095-13,denominando-se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de "locação de
veículos para atender a demanda da administração geral do município de Matina/BA'
decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2018-PP,
pelo Prefeito Municipal em 09/03/2018, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N. 8.666/93
(com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "locação de veículos para
atender a demanda da administração geral do município de Matina/BA' cuja descrição
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2.03/2018-PP.
§ l - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2018-PPpassam a fazer parte integrante

deste instrumento contratual independente de transcrições.
§ 2 0 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n2 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser
observado o prazo para entrega do produto/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento.
§12 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina - Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob
pena de não serem considerados;
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g) entregar o produto/objeto de acordo com a necessidade da Prefeitura após a emissão da Ordem
de Fornecimento.
II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ 1. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2 2.Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.

o

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importânciade R$ 25.220,00 (vinte e cinco mil e duzentos e vinte reais), referente ao
LOTE 02; R$ 75.660,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e sessenta reais), referente ao LOTE 03;
R$ 25.220,00 (vinte e cinco mil e duzentos e vinte reais), referente ao LOTE 04; R$ 57.230,00
(cinquenta e sete mil e duzentos e trinta reais), referente ao LOTE 05 e R$ 27.760,00 (vinte e sete
mil e setecentos e sessenta reais), referente ao LOTE 06, cujo valor global é de R$ 211.090,00
(duzentos e onze mil e noventa reais), os preços ofertados somente poderão sofrer os reajustes
determinados pelo Governo Federal, mediante comprovação e pedido por escrito, de acordo com o
Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N 2.03/2018-PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo
setor competente.
a) A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL e CN PJ:14.807.662/0001-82.
b) A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e
CNPJ: 10.420.907/0001-63.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Atividade: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração e finanças
Unidade: 02.04.00 -. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 2065 - Piso de Atenção Básica - PAB
Atividade: 2066 - Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família
Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde
Atividade: 2080 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
Atividade: 2260 - Manutenção do SUS
Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

/
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Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Unidade: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividade: 2057 - Manutenção do FMAS
Atividade: 2294 -Programas de Assistência Social - FNAS
Atividade: 2301 - Programa de Assistência Social - FEAS
Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Atividade: 2162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
§ 1. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá
haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de
autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 12 e 2, da Lei
Federal N. 8.666/93.
§ 2. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja
conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1, da Lei Federal N2.
8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do
Pregão N. 03/2018-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das
disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da
fiscalização exercida pela CONTRATADA.
§ 1. A execução do presente contrato será fiscalizado por servidor designado através de Portaria.
§ 2. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.
Matina-Bahia, 09 de março de 2018.
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANOXI 1 N 2 863

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0109032018
Pregão Presencial n°. 03/2018 - PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA toma pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada:
NORDESTE EMPREEENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ n° 00.899.603/0001-77. Objeto: "locação de
veículos para atender a demanda da administração geral do município de Matina/BA". Valor: de R$ 25.220,00
(vinte e cinco mil e duzentos e vinte reais), referente ao LOTE 02; R$ 75.660,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e
sessenta reais), referente ao LOTE 03; R$ 25.220,00 (vinte e cinco mil e duzentos e vinte reais), referente ao LOTE 04;
R$ 57.230,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e trinta reais), referente ao LOTE 05 e R$ 27.760,00 (vinte e sete mil e
setecentos e sessenta reais), referente ao LOTE 06, cujo valor global é de R$ 211.090,00 (duzentos e onze mil e
noventa reais). Assinatura: 09/03/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura
JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.coni.br:443 e utilize o código 526A-1755-456A-9315.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

https://www.rcccita.fazcnda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevalimp...

Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NúMER0 DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

00.899.60310001-77
MATRIZ

0711111995

TURA

NOME EMPRESARIAL

NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA
TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

NORDESTE EMPREENDIMENTOS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÕIICA PRINCIPAL

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔCAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1 -01 -Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
Irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, lntermunlcipal, interestadual e
Internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, Interestadual e
internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
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CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JI.JRIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NUMERO
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CEP
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MJNICiPIO

UF

46.430-000

SANDOVAL MORAES

GUANAMBI

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CARLOSCONTABSMV@HOTMAILCOM

COMPLEMENTO

TELEFONE

(77) 9167-1177 / (77) 9829-6454

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

17/01/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SFTUPÇÃO ESPECIAL
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MUNICIPIO DE GUANAMBI
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 00899603000177
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1391101
NOME / RAZÃO
NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SANDOVAL MORAES, 33. SANDOVAL MORAES
MUNICIPIO / UF: Guanambi / BAHIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 aos tributos administrados pela(o)
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria
Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 22/02/2018
VÁLIDO ATÉ:
24/03/2018
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LAOMJGYMD

Link3 Tecnologia Ltda
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Emissão: 07/01/2018 20:45

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20180095239
RAZÃO SOCIAL

NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

043.061.213

00.899.603/0001-77

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 07/0112018, conforme Portaria n° 918/99, 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://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com 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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SECRETARIA DA FAZENDA
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNN: 00.899.603/0001-77
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 Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 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 n11 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 <http://www.pgfn.gov.br>.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:38:52 do dia 07/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2018.
Código de controle da certidão: 5BC1.D7A2.751D.89C4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERICLES SANTANA BORGES - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.899.603/0001-77
Certidão n°: 142772619/2018
Expedição: 07/01/2018, às 21:49:21
Validade: 05/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que PERICLES SANTANA BORGES - ME (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.899.603/0001-77, 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 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.

Dúvidas e sugestões: cndttst.jus.br
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

00899603/0001-77
Inscrição:
Razão Social: NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia:NORDESTE EMPREENDIMENTOS
AV SANDOVAL MORAES 33/ SANDOVAL
Endereço:

MORAES / GUANAMBI / BA /

46430-000

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 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: 17/02/2018 a 18/03/2018
Certificação Número: 2018021702065260863905

Informação obtida em 20/02/2018, às 23:09:55.

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

https:llwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapeLasp?VARPessoaMatriz=7261 42&VARPessoa=7261 42&VARUÍBA&VARIri... 111
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IMPRIMIR

28/02/2018

002972622

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 002972622

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal do Justiça
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferoncia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia.
anteriores a data de 27/02/2018. verifiquei NADA CONSTAR em nome de.
.

NORDESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME, portador do CNPJ: 00.899.603/0001-77, estabelecida na AV
SANDOVAL MORAES, N° 33, Guanambi - BA.
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que o valor de R$ 15,30 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação
Judiciária).
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.
Salvador, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018.
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