
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quinta-feira

19 de Dezembro 2019
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NS 292/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA
CONTRATADO (A): FG DOS SANTOS DE ITABUNA ME

CNPJ/MF NS: 27.920.133/0001-32
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 028/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS (ADMINISTRAÇÃO)

VIGÊNCIA: 08.11.2019 à 31.12.2019

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO:
08.11.2019

VALOR GLOBAL: R$ 60,00 (Sessenta reais)

nnnnj

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a):jSueli Carneiro da Silva Carvalho

•Esta edição encontra-se disponível no site www.diarlooficiaiba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



miSòliífltSEÃciM"SftFJia 028/2019 ̂
PWÜCESSO administrativo 183/2019

4*^ CONTííATO ÜL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DAS
diversas secretarias municipais
[ADMINISTRAÇÃO), QUE ENTRE SI CELEBRAM>
DE UM UWi O MUNICÍPIO DÊ ÚDAITABA E DE
OUTRO.. A EMPRESA m ■
ITÁÊrtíMME,

o MUNICÍPIO DE UDAITABA-ÊA. inscrito no tNP|/MF 16:137Jü9/0i}Cl-68. lom sede admirUsirrQUvg na
Kuu Rafael Oliveirâ. li® 01, Ciíntrüi Ubaitaba-Bahlai. CEP 4S.S43'UiCí. a 'yf-jíLivr denominado CONt RATANIE.
na<,tíí Jto rííprPãentado por su?í Preíeitá Municip.»' a ííra SUEIT CARNEIRO DA SILVA CARVALHO. bí'üin'eiTa.
cdiíijaii, ínsiürita no CPF/MF 24SJ8a8%-87. pofíuüoiTi da RC j;" Ml fc5d.4^b-9.h-SSP/BÂ. mídentrf na Rua
Cirern Ribeiro d« Ca-ítro. Sô. Centi'o IfbaUabo^BA, CEP 4S..545'OOri, no uso atnbulv^&es legâís t as normas
gvi iMf. rjf puíí traw. a LpíI Fectorál ís^ 8.666, de 2i do^imiio de 1993 e >u:íj; e demais Morm.aí> atlncdleí.
d jsuUei iii, daíjül por diancfi dçsj|jnaiJa ?irnp»€smíi'£ue CONTRATANTE í' do outro Lido a tímpT«so PG DOS
SANTOS DE IXABONÃ MÊ Rjácrita nó CNPf (MF)_ 27.92C\133/fjriOi-32, esí3l>6{«Li:0a isa ÂV^^^
Cajds^ 371, eeítüíú^ CSPi 4S r^pçesmiMa nftFtè m jiitíÇiN^ríd n Sr.
FABRtCIO èuiMARÃÈS DOS SANl^S, brasileiro, sulteiro, ínícrRa no CPF r/ 967,06Í:04S4S, pèftsdbrTIo RO
if 0080S0249SU SSP-BA, residcnUe e dcímialiado na Rua São Pedra. 783. Bmrrn: Nofsa Svnbora de Fatlma.
CEP; 4^684-183, Itabuna-RA doravante dfôigíiadrr siTnpiésmerRe C{)N1'ÍU\TA0A rosolvem ceifibrar o pres«nte
CííNTMTO, ■ái&postõ nus Uís tO.SZU/U2,8,666/93 eáiierações po;,iej'jores, DL-L-reto Mumcipai n" 25/2017 c
cemuís legisKiçõcs peilmentes, CQíáonm o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DÊ PREÇOS N"
028/2(118, mediante .15^eguinlt-i Cií^U5ula.5 e loíiúlçim.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB|ETü
Cuaátitul utijuiu do pres:Knte cuntroto a AQUISIÇÃO DE >!ATERIAL DiDÃTiCO Ê DE EXPEDlENlE EM
ATENDIMENTO ÃS NECESSIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (ADMINISTRAÇÃO),
corifurme sspecifieoçófts doTiinise? ile Referénpa.çMiistantes m Aneíco í - LTpecíncaçdeíí e Proposta de Preços
â& Guntriitiida. os dosais iiiiogram a prasíetite m.strujnc£ity nulépendeiuemrnie -iSe uunscríçãô.
CLAUSÜLA SEGUNDA-VlGÈNaA
n ci.T.traOj .( 5er ceiobradu eittrará eir. vigur na data de san assinaUir.i e e^rpirará em 31/12/2Ü19 ou com a
'•nrrygu tul.íl do» pAjüüioá, u que acorrer primeira

CIAUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0$ recursos financeiros para fazer íace às despesas correrão pur conta da seguinte dotação orçamentária;

UrSIo [
<;>:tü4,!)4-

secretaria DE
AnNUNISTR/\Ç.Áa '

UI^ADE
OE^CmA

PROJETO/
ATIVIDA&É

iÜMEfítODS rONTE

U3JJ4.04- í 2i8T-GES iÁO DAS ^ i' ;9038 - MATERIALAÇÕES PASKÇRHTAEiA MAifcRlA .
DP ADMU-ijSTRAÇÃÜ

ÜE CONSUMOSTCRÉTASIA DE
AUMINf.STRAÇAü

m

CLÁUSULA QUARTA * PREÇO ECONDIÇÔÊS DE PAGAMENTO
'  - O Vaicsr Global dü preíSéntd contrato é de R$ ôO^OO (Sesifinta reais) eori.Trme Itens, iruantiistivos e valores
aiiíunns?

/-rr,. iir ZAL r,r»A .. .."«-..tOr nt^U47^ftQ/<ri(fWil-68 nnnnjo
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rVEM i^ESCRIÇÃO nHAwri
mtAL

i:^Vl;UOPf• OÜKU SIEDINÜU 17<h MM X àlH MM 'jhD 'm 0.2(1

TOTAL:

60.CO

òM.uri

íl » O ii çontí-atadiii §m éMuMk, dê scortlt? &» i:|U3ntltiii>ví>fí eiilreg^es, no pfAZo de aíé 30 dias spos
a #ntri^ 4a r.ota ibual dmtotóíde atestadas paio d€pârlymfn:fl ryà(>íJ7^sávííL
§ Ift Hav^údií t-rro.na fâtur» ów rcjcusâ paio líiãmtiplQ ns acollação dos produtos ancregues^ no tódò ou em
pani'. u ri innitaçHü ila btuni seríV su.spedw ate quo a Ct-.ntratadíí tnma âí providências necessirlas â sua
Min-eçâo, passandu a ser canssôorada. para ídis de pagajnento h duti da níapre.-seniayãu, devidamente
regularizada.

§ 2^ Nenhum pagamento isentítrís a ConirtiL'ida d3s respnní^bihdriCff'? cunnarjais, ncui impliiínu e..,
apfjvaçüD definitivM da prcsiaçSn de serviços Totaí eii pardal
§ 3? A ísütís nsdtil/iíâtilro deverá ser emitida pela própria Contratada, obngatoriannento com o numero ds
Inácri^llo no CRí^l apresenitada OüS .áacumeuioâ|Se hátdllta^'do e das protKistâS de pre0s, bem cóUio-dâ Nota de
Empenho, nâo se admitindo liOtârHsitâjs/faturas ômiUdaâ com outros ^
f 4« A Ctitifôattfda a dcviürâ ajprèâèntar jun^ittetlW tíóm p Noiq Fiscal todas ai çartídôes Í5$ca^ e ti^oalhís^

CLAíJisaU Qüim-DA fORm E Dtó CONOÍÇÔÉSOf ENTREGA DO OBJETO
I • A forma d« Íornecimeíito será integral, obcdecetidn os qunnntmtlvus e discriminações definidos na oláusub
i^uarta.

lí • ü local do íómecimt^nito serè míormodo pula nuidade susiciínníe no ato du assinatura do presente
cnsTrumeniM sendo es efitTOK^^ du Ic/tol respiuisabilidadu áíi CüNi"MTAÔA. de acordo com o tniíSal do
PREGÃO PRESENClAt m 02U/2019 SOÜ O SISTEMA. DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). Termo 4c
Referência, hímo i, com a pc^pastâ veuie^aora üa licsl3çln. bem rcmn t í.iüsuias deste Instrumento
III - U prazo iTiHKimo de esitrega é de 5(dncii) dr-ii5 úteis ü contar da data dt assinâtirra éo presente-
mstrumcnlo e caso nâo corresponda á qualidade exigida nn cdilui o produto será rjícusado é deverá ser
substífuidci ímediStamenteL Em caso de uào sabsdtuíçüú, e:tt3ri'! c iracterix^ido o descumprímentü ds nbrigaçàv*
a^qraidaieabepdo á.hcltamevBrtcedorq as peiialidadfis previstas neste Edital.
§18 Tüdiis as écilregas devem '-ir icotniKinhadíiS da Nota Fiscal para' veridcaçâo e .atçsío do J^rvmur
rcspoiisávfii pely fereblmeiiio dos prodülos cpbíeectunaoos, i

§ 2^ Cl prazo de entrega, guando íur •«• cs^n, somente» poderá ser prorrogado em caso de ibrçã ftsâior.
devidamente .ewmprovAdó pela ecíipre5.i vs-ncedura. pnr escrito, até Z4 (vinte e quatro) horas antes ilu d.»ta
toda para a entrega
§ 3® A cvmprç)Vaçân da lozçáiítaior, a que aludé õ parágrafo anterior, não eximirá a empriaa yençfidofâ da
uhrígaçld de correspondente ao» raatos qurvíer a lief para
suprir à$ iiéc^$lda4es athrqhílsítíiMyas díi sua^. wítidfátios^ ídé o retebiínémtb dos prodütos/iRaíet^^»
14» CojTerá por. cotó da COfmíAtADA; transpnruMributtw, c iicímgoá trá^íK^í^
eaindâlodaSasdeàpesaí»quediretamcmienu Indhsiainenteincidirem pr«stáçtoddsíwfvlÇds.-
,4 Ern., qualquer Citóu de ^eÊ:u3'a», a émptosa vencedoríi terá u--prar.o do; 24(yi^c
prnvidoftcíar a subsíiíniciu curresponOeiiTe. sob pe««. de incidir fwxt Smnv^^s admlhlsti^tt^/aS' pre^ístás ttéste
edital e fie k ̂ ecfMaría retpiisltante os énstos decorrentes CO atraso, na forma úq disposto neste
ms trnmenlo c onvocaiérlo,

KCliüSUIASEXTA - DASj OfiWíSAÇÔES
OACONlrRATADAr
j - Co.'istítúem obrigações da Éotiirittada: i
éã Éfnuár V fornoclmctita dos proriuto.s discriímnsdus mi cíausuU quarta, de rorma^iníegrât e nn prazo

esüpuhido ni cláusflia anterior, obedecendo rigorosamente as específlcaçôcí, contidas om sua proposta
tumerclal, irít'lusj'/e quíimn à marcy, uiíu . s

hl Executar diretamente o Cunirato. sem àubconirataçfier. ou ti ivfsferência \1e rc.tfH}HS3niliUUíles;

-CtotW • CNW: (|16137aí®/CM1-#n fl íl 0 O 9



MMAFTAm
qualquer

u rgente que possám pf efUdiíar o foirneciiuento reguíar ápíS maíoriàis.
§ia A empresa deve camun?car por escrito s com antecedência miiíima úa 2(uoLi,j dia^ do prezo fndxliiiO paro
entrega doír pnídutôjr» á eKJprréttda de .quájqiriar íirtpedímento para cuniprimeniu integí^ do pcdldu,
'ih-toli-^nFido rlnramente os motivo? do raadimplemento. Dn rontrar;o será formalmente aüverddao, um caso. du
•^incidência poderá ser penali^Jidíi coin roaita e/ou com ss demoi? sanções prcvlítas ticscc InStruroouctí,
puíkmdu rciuiiuj; IeilÍuwvo em rvsci^Ciü yikàlaa-ríd üq contrato.
§ 25! Excepcional mente, será admitida eUtre^â de produto com marca diversa da que fui «preserttada t»'i
proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja dc qu-a/^dadu igual ou supcfiòr à niutca
inidalmenre cotado e que o Ctte seja anteriormente consunlcadci aa fiscrd do í-onrjato por meto de dociimento
Iurmal, m qual aprtótmte jus lifícâtiví pJausívui. dcvidairic nte cuiriprovíid n,
§ 3^' A avaliação ds qualidade da marca que víut substituir a que fui irilL-yírnfme voUüa peb CONTRATADA
devera ser realizada pnr sei-vldor ou crmsissô-r? designodo par.a tal lírí que em.tirs relatório léctncu úa itnáliaíu
upruviuiilc/ ou étdu a subsiltuiçiiu nifULiouadiá nu purágriifo anierJcr

DACONTBÁTÃNJEi
: - ConsritmíiT! obrigações da. Contrata me;
a) Hldtuannos praiios indicados, os pagpííisntus devidos à Cuntruiadic
b) N'ütdliCar, por escrito, à Coníratada, quanda d-a apiicuçõ u de multas prevbtn s n este cort trâtò:
c) Puhnqif o resumn do Contrmn e os Aditamentos que houver na smptcnsa üflçlal nw príiip e&tobeieádu pnr

Lei

d) Acompaniiar c fiscalizar a exccuçlü du presente contrato, pur mviv du servicor Cjesignad».

CLAUííU^Í^|»á^-0^
t)í. prcçüs cofitfâtíídús são ííxos e Imrajuâíáveís.

- PiTriiiUr-se^a ruvisãu dosprcçus cuntratadospara Dr&mocào do equiiiDriofinanceiroctjrn base-ng An. 6S,
II, da Lei R.6^6/93;

ClÁÜSUUÓItAp-£>AS SANÇÔIS
fím caso df ínexecnção parcial tia total daá condições flxato na licitação, erros ou atraso tia exeaiçâo do
cuntrató e quíàii-quer outras Irrogislaríáuriúá, u Adiíiinistraçào poderá a seu critlrim Isolada ou
.  iiirr.Uativ.Tmeme. garantida a prévia defesa, aplicar à adjudlcatária/contratada as seguintes saftçoe^:
a I Advertência por ei-crlto, twu casos de Mia leve,
i>] Muita de 45,3% (três décimos por cento) p^r dia, nas cases atraso na cntregd do ubjeló, ulé o ilmilt de 10
jdez} dias cofrldôs, calculado sobre u valor da parcek nâo entregue, quandu náo comprovar motivo de força
muíur ui; eüso fortuitn nnpedirivas do cumprimento da nbngaçao assuiniiia ücniro du prazu viiUbdectdü, que
venha a ser reeqnhendP pela Administração. A partir du il" d^a du airasu-suiii LUiiSlderarip dí^compnmento
foUJ da ubilgaçá^asáiiinidíi .
1, j Multo de \0% \4f% pç?r cento), caIcükda sofarefi valor tatai úq wmsBW^ i tn casu de desctimprímento total
lias obrigações jssumidás, salvo por motivo de lorçs maior que venha a ser. recúitliecido,pela Administração,
dl Suspc-n^âu. tcmpor^k 4p pârtldpaçié ern liclítaçâo 6 Impedlmeitto dc- contratar p niunklplo de
ybaltabíL. pur pèaid hão aupe anos hcrs casos de folta grave, consideradas âqueías qtir^
pfteíüíio â Aáíhihlsl^
í) Impedimento de licitar com a AdfnMstraçâo PébltCcl (declaração de Inidoneidadô) pdo -período dc até
Sícinco) anos, nos casos tlc foita gravísífiny, espeçíoJínente se a CONTRATADA falhar ou fraudara oxecuçüo üo
■runif iiitu, fwipõrrar-se de modo midAneo, cometer fraudehscal au qualqucralo ilícito.
§ t' ns iT.ultas reterjnas nc.íta cláusula surãu di-scuiiiatlas iiu p-jgt^iíuuzite ou ccnrad-is ludidalmente.
§ 2'-' As sanções pruVíi-tes nus alinras ',i' ç T poderão ser opRcadas camulatív^mcníc com as sánçôéS prevista.?
nasaüi2íDaa'Íf'",-e "c"
§ 3® As muitá& poderão ser descantadaí; dos pagamônios por vtmtura áiiidá devida â ADfüDlCATARlA ow
recolhidas; dírÊfâm,cnte;"à^0ttta, c:orfçn,ie dô.muíiii.Tpípdu, rtu.prazy de 15 (tíurnzej dias corridos, ícosílados a
partir dá data da do alb de puiílçaü, uit ainda, quanda for o caso, cobrado lüdicíatmenté/dos ídimôs
do arbgo dâ dã Lein'^ 3jâ^6/93;

£ii íjfc CS.:í!4.jcu>Í m - f íTiTífí-r!» a !~PP' ZI.A ^vidC-nn/Tí * .^"ISIDÍ,' íTlAl iV ̂ kiCi/íiftTí nnnnus



Criwrlu Qâ jsjuuiv t.wj.ff-fv.vw.i.^%^, --

da (iat^ em <|«e 5 AüjUPlCArAi^íA WnW ciciH.U, a-imTí"atlt.'ÍÊfia
s S' No BftWWüode nplkiçsu de poinaidadBs »era asscguiado o dimiu ao cunti «dilw Io t a ^I 6«A(>6s-õ l t» ̂ étlOTO.ptí«eírâ) di» ds atntóo^,^^^^ do objoio contratadp. s ÇONIKATAUre
oadera optar poramadaSsegMintísaRCThativa .
a) Rromover ii rescisão coittratuâl, iisdepaníténtemcate <ic Interpelação |udkw!, respoDdanij ..

fôl4'rilATAÍ)Àtielaseiieir<1âsé dfíiiosdecítrretiibs dj rescixào; .

bl Ê!?||çlr 1 ti<i Goalf^a saiid piwjatoda cwbmnça de multa corrfspíJFiderici ap pirloâü luíal dc
<,irasn, rt-í^peitada o rilspô&tp íja Ip^ísracãc? érí1 vjjtor

2 rpSSo.™....«.,» .. "■ ..">»•
rírs si'ri"SE—" ;.s?r ".s

.».««* » " * «a >—» -—
;s22r.;?s;:í,r™rst....... ......
du Admipy^traçàp.

o dn»-» ci.c.irsas e tributos, incidentes sobre a
toríníCínsestíj <;bj«to d» pre^onté CcitttfstP,

resatoda »«b«n0 direu, medUnte rcHepçâo ou cotnwplude
c réd i Ií:>Í stíjilpíe quy itíei-:
CLÁUSULA DÉCIMA SECUNDA-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS mMTRA•^AB.^ com
§ 1®A contratante nio respondcrt por <íuatst|U..>r cnmprunv.çs. .s ti.ssuncdos pda LONTRAur.tàm.mAiR"«vll«dado5â««af3od<^^.T<»^ <•..„,«« em curnpatibiUdnde cum as
S 2flA CONTRATADA abriga-se a íttamer, dw^anla íDd« a ao ....c , pLigaíSes ora assumidas todas «comliçdes dc babilliaçâo e nuai.ta..dM bo todo ou em
í ,3«0 pNSSeW«/pl>ttWaUj rtSo Emderà ser objeto.de subconirataçío, cessão ou tra^e^tia, ̂ bo 0.
5^4 mierprctaçioáas dispoatçSíídiííite Cdbtftitbé íritsiTSçSopreceitos do Direito Wtóscà, aplicaf-s«-á, supietlvamcute, tw prmc.p«« d» teorta g«al dos contrato.

por todos os danos e preluíros decr.rr..ntes de pa^saçnes.twearcuçâo do
CONTMTADA. íipuryvSoR Jta forma aÍí legi^jUçao »iji,<i.n.e. tjü.i i-. - -vi-y
fn^arvnU e olio) boraíí tSa ri€oa'hizrâ. wn ordffM e^ptchU-i e r^r rr-A-m «. -eiiíí ADITAKNTOS nu Diáriu
§ 6» A tOHTBMASTE prcvidcruí.tra 4 rwfintuda «p "^^10 c >eLs AD1.ALNIU!..
Olifl»! rin Mlilllc>pW..'.''niornwl.cl : fileral B.6b6/')3,

r-:irí;r
êíBMb/n.

■. >jí.m,-ir.0 «•. . ré^tMIi.'U "««tltSi■* JAt*ül*st'-je5eS



MfBAmm

Ai piífle-i eíéfícMi Ü ?úTú' da e idíide de Ubiilfâbii, Bahíy,. q«e prevísler.era sü'b/e qualq-uwf owtrq, jHxr üftois
prívdcgèrídú qüiMít'jw p-sra dirimir qurjisqüC'rdú'/ida.s -Dnünd:í!''do prcí.ríiii
E, pür t^wrBiE aissiífi-lUíSíaâ e cyntrqlíictDjí,.&uitíim d presüül^tí' contratíj eiif y2 Ídtííi-í) vias, de igtial scor e Íi,iriii3
na preííejica das íeslemunhas, que ísqbscrevcm depèis de lide» í? achadc» innfot rnt

Dbiitriiba {S/í!i, Íí8 de nnvi^mlnds 2D i'-yriV4íri

i
MÜfiáCÍl^lO PE ÜBAITABA

54íefrpWiE?^ dff,MiÈè;Cmvq|íip- Pr^mm Mmúlpiti
f^atàíhataám)

FC ÍKjS MNtPS PE ITABPNA ME
FâBmaa gu!MaMes pus sapitos i

(ContfMüdü)

nnnoup.

/-rrn. /it vAtí mn/',. <'h.tú .- iriVií.1 ̂ 7^ní3rfiPm-AÃ



about:bli

01/11/2019 https://servicos.cloud.eLcom.br/ba-itabuna-pnn/serviees/certid80Jmpress80.php?tcse&cdsGHFEEEHHFEONLG&tpc=GE&tpccertsc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

FAZENDA municipal - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão Código Geral
0013438 1284038

Código
Nome/Razão Social

F Q DOS SANTOS DE ITABUNA ME

C.N.P.J
27920133000132

insc. Est. C.P.F R.G

Endereço
TRAVESSA DOUTOR GiL NUNES MAIA, W*: 372 -

CENTRO ITABUNA BA

Prefeitura Municipal de Itabuna • BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n^ 2.173 de
Dl/10/2010 • Código Tributário Municipai, çertlflca para os devidos fins que, NAO CONSTA DÉBITO
pertencentes ao contribuinte.-E; para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 80
[Noventa) dias contados a partir dá data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem optiireito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipai de itabuna na
Internet, no endereço http'7/www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 01/11/2019

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20190013438

Av. Princesa Isabel, 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia

https'y/satvicos.clou<].el.com.br/ba-itabuna-pm/services/certid80jmpress80.php?tc=e&e<l30HFEEEHHFEGNLO&tpc=OE&tpccertsc 1/1

nnnoii"
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F G DOS SANTOS DE ITABONA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.920.133/0001-32

Certidão n®: 188196972/2019
Expedição: 01/11/2019, às 17:47:14
Validade: 28/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

QQj«j-^^ò,ca — se que F 6 DOS SANTOS DE ITABÜNA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n®

27.920.133/0001-32, NÁO 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 âua 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 á recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestdes: cndt6t3t.jus.br
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01/11/2010

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

certidAo positiva com efeitos de negauva de Débitos relativos aos tributos
FEDERAIS E A DfVIDA ATIVA DA UNiAO

Nome: F O DOS SANTOS DE ITABUNA
CNPd: 27.920.133/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1886 •
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão Judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam Inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Oeral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão ó válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativò, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
súJeito passivo nó âmbito da RFB e da PGFN ê 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 cèrtldão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wivw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n<^. 1.751, de 2/10/2914.
Emitida às 09:59:22 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasilla>.
Válida até 21/04/2020.
Código de controle da certidão: FB75.0CBB.6A8D.EEF1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/11/2019 17:27

Certídão Negativa de Débitos Tributários

{Emitida para os efeitos dos arts. 113 • 114 da Lei 3.953 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidáo N^. 20193060445

RAZto SOCIAL

F G DOS SANTOS DE ITABX7NA

INSOUÇAO ESTADUAL CNPJ

141.127.770 27.920.133AI001-32

Rca certificado que nao constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados pòresta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos ha Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a eer apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2019, conforme Portaria n" 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DB9TB DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS IN8PBT0R1AS

FA2SNPAriAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação eoi\|unta do cartão original de Inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federei do Ministério da Fazenda,

Pigtoaldol RelCertídsdNfegotivupt
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 27.920:133/0001'.32
RazSo Social 9" 6 dos santos de itabuna me
Endereço: tv doutor gil nunes maia 372 / centro / itabuna / ba / 45600-ii4

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 regujar 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.

Valldado;08/ll/2019 a 07/12/2019

Certificação Número: 2019110803260430005981

Informação obtida em 19/11/2019 13:50:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.çalxa.gov.br

https*i/consulta-crf.catxa.gov:br;consunacr&psgQs/impressao48f 1/1
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