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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Quinta-feira

19 de Dezembro 2019
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N2 293/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA

CONTRATADO (A):
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA E

ARMARINHO LIDA

CNPJ/MF NS: 73.693.665/0001-00

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP N? 028/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÁS 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$ 2.975,60 (Dois mil novecentos e setenta e cinco reais e

sessenta centavos)
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Ay. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestoc (aj: 5u^ Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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4» CONTRATO PE AQIIISIÇAO DB MATERIAL
DIDATICO B de ETffEDIENTE EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETÀRÍAS MUNICIPAIS
(ADMINÍSTRAÇ^)Í; ÍíDI ÉNTf^
DE ÜM LADO OMUNlCfEld OB UBAtTABA EPE
outro, a EI^RBSA maskate'
DÍSTÍÜBUIPPIWL DB PRODUTOS B

'  PÀPEEARIAEARMARDmOL^
O MUNIÇJÍE10:DB,UB^TABA.BA, inscrito no ÇN|J/MF'N® 16.137.^09/0001-68, ^ na
:Rüa Rá^^;P]líiíeU^; Centaro, Úbãibba-Báiita^ 4è.545-Q0O/^n. ^ògnlr. déAomUiadá CONTRATANTE,
nesi;^.dWiDSÍÉ».è»tadb;pbr sua PreftítaMunldiMi^ Sb^sDEUQ^I^^

CPE/MP n» 0íj;^|:|^^8-96-SSP/BAitwIdente.na Rua
CIcpiTQ IUI;>'é1b9:dd Càsim 56,. Centro- Ut)idtatia.iBA;'^El^ 45.545-Óáü, np. Uso d^ att!ib\üções Í^Is e as normas
gerpisf.dp lêlPpderal n<^ 8.666,.de 21 dejuhho de 1993 e suas alteioçdes, # demais normas atinentes
â ipiãtéàã^^dkfiid po)^iâiante;dp^^^^^ simplesmènte CÓNTRATANTRd .dd dútro lado^a empr^saTVIASKATE
DISTR|Bü|ÍGRAÍpÍi de, dtüPltP
pdvãdúâ íósM^ Pd CI^|/MF n4 73:69^í65/UtíDl^0Ó^ localizada naFéird d!|:^Pbfân4/D.a^i^^ télefonft;0!S) áiOiisSSÒ» neste atõ irep.resentpdkpelpSr, GRACINDO
LOPES MÉDEIRpS NÊTQê ^ inscrito nò-CPF n^ :34l.96l42á5-S3, por^dpf dp RG n" 0362278890.
doravante desigháda slnipiesmente CONTRATADA resolvem celebrar o presente COirTRATO, disposto nas Leis
10.520/02^0,666/93 e álteraçÇes posteriores. Decreto Municipal n' :25/20lT e demals legli^lações pertinentes,
conforme o PREGAo PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N'' 028/2018^ mediãiite^ as seguintPs
Cláusulas econdlções::

clAusulaerimeiba-DO objeto
Con^tnr pMétO dp presente contrato a AUÚJSIÇ^O DE MATERIAL DIDÁTICO B DK EXPEDIENTE EM
^atendimento .m NECESSIDADES DAS ÔIVERSAS. EEÇRÍTAÍ^AS MUNlCIEAlE T^MINISTRAçAO),
confp{T^é;e$p%êiRtá^i^d6 Termò de Referência consèant^-np Ádesp^ rl^da.çQpt;^^ Ps pd^lilhtègram.o presentainstrumento independánteiAenterde
CLAu§DlJ«UNR^yjq|NÇ;i^
O connrato tf sef célebrado enOpiÁ ep) y|gpi: np dáta de.süa assinatura e-explrará em 31/12/2019 ou a>in a
.entrega-tolal.dòs.proàutos> o que ocpri^^^

C1ÁUSÜU:TE1^

rv^IlSKECC^Siü Im
03,D4Í4-

secretaria DE
administração

íi 0â:04;04-
■SECRETÀRÍADE
administração

2103-CESTAP DAS
açõí^dâéecretawa

DBAbMfNÍSTRÁCAÒ

339:03Q:-MATEBIAt
DECQNSOMO ; :

0.0

CLAusULAOOARTA <PREÇ0 B CONDIÇÕES dépagamento
1 - 0; Válor èliabál i(fc; presente contrato è de R|;Éí975i,6fl 03pls niU npyéeáptps #-^ejtenÇi, e çincp wals e
seesèntáxéofavos^.confòrme Itens, quantítaÜyòsPvaloresunitôNòS: '

■í
'^'íV."c
t.y~

w ii^ Ttitll ifW'ÍMn>iiWiBnt»fai

Rup RáfeeI Oliveira, 01 - Centro t CEP:>*5345-000»CNW; Or!Sl^/309/OOQl-68
Ubaltaba-8A,
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103.
PAPEL OFICIO A4,iTAMANH0 210 X 297MM, NA CORBRANCO,
FABRICADO CO^ CELULOSE DÉ EUC^IPTO^EM AUTILIZAÇÃO
DE MAtBRTALRBCiCLábO, RESMÀGÒM 500 FOLHAS.

PCT 150 . 19Í0O 2i970i00

140^'
REGÜA Pl^tóTICAiMILmETRApA TRANSPA^ B0;CM

. '1 ' - -

UND 10 0^6
l  "; ■■

5,60

M.'- ii ■ li'"" ■ • . . ■ ■ ■ . f i
TPTAI^ 2^75.60

U - o pagjam0nto5â contr^t^da S0rô fefetyado,.de'acordQ:os quanjfltattvos Bintregues,;no pi^o deiaté SO idías após
fi ilâ'nAÍn:Acf«a1-/1ntfrÉr1annonto aKocfaHac AnarHitnÁnfA rMÒflhSbáifâL

§; IB Hayendo erro^na (^ra ou recusa pelo município ha aceitação dois produtos ahtre^e«, n^ ou em;
párte, a'fitamifaçâo! da iíatuiá'será suspensa até'que a Contratada t^piéííqs jpyoyldÔM^^
correçSot pa^eendo-^a ser considerada^ para fins • de pagaméntú a; de|a ;da i^iípjr^enta^p. ;d^{^atnenta
5'5?" íítf^Hd)g|:. JíaBSpehto.^^:fe^^ reaponsabiU^dcis cqpltrara^ çmapi^vqjpliPÉ^{|fii^^'dapbG^ié|irQdÀservij;pstat^^ i ; i. - '
§, ae A :^e|^4dr ègaÜdda' pelãiÍJciâjirta Gontnítád% oTiiil^toriaitt
inscrição nç CNPIajffqsep^jdpjiwjs documentos de habilitação edaspi^po&táy dépreçoS|beih çoiho^'Nota dp'Bmpenhqinâç^epdniti^nífettplíS^fisoaís/feturas emitidas com outros
k« in'* —É.-^«_íiív çQjjj.gj ^ota Flscattodas as certidões fiscais eAxubalblstaSá

I •• A iFQrtna',dOÍfbn'eqt'hOõto sei^iíntegraif Qbadei&&do QsqUáhtitativds e.'dl5criminaçÔés .definidos na-clausuia
qUaita. .-'li. ir •;■ - ■ ' ■
í| • o: iQcd i-dfliiarnecimBhto ser^ Informada figía^ qíUtólÍ.e; SoiÍçI^nte.|nq afe, jdé a^lpatura do presente
Instiuméattb^s^o- as- entrégás de tdtál i responsabilidade da CÇN'njAT^Ai dé tfCpjrdo cprii p edital do
PREGÃO BRfeENClAL N» 028/2019 SOB O i^STEMA DE REGISTRO pB PREÇOS (SREJ^ t^ de
Rèrerénciat Anexo I, conxa proposta vencedora daücitaçâo, bem como as. clãusüíasdeste Instruq^ento.;
Irt'-» O piíàíp iç^lxüno; de .entrega é de Sfcincq) diás. úteis a contar da data de áeainatura dp .presente,
instrunteRUp õ «írsP nâp corresponda A Qualidade exigida no editai, o produto será recusado « deverá ser
í^sdtu.(d!;)f|j|lqdJ|^Rie;»J3^ Ern^Ç^ o descumprlmento da obrigação
fl** acompanhadas da Nota Rlsical p^i verificação, a atfsto do. servidorresponsÃièMdTéc|PsÍ]^;d.dSipipdu " i • r
§■ 2« p ie^ôRV fqr a caso, jspjneôitiá qpd^ ser rçroriPgadQ jnaiorjdevldamepli^çPropTO^do: pwa ôtt^resaiivencedoi^ ppr ̂ saçritq» «t^ CVlníiq «' Rúa^) .nolii^ túi^râe data.;,
fixadapatotà.totfbgà;, ; ' ^ ^ -i i' • ' ■
§ 8" A -cíPftílilp^i^ dái força maior, a que alude o parà^o anterior, hão exjqdrâ qiéjMpíes^^ dà
pbrigãjpãp ià^ reiisan^ requisitantes do valor correspondente aos cus^s qup ter pere,  suprirãSbltití^lMbsqdM^ unldades atâo recebimento d^produtoa/materials.^§4ê çpjTí^íRlèj^iéPdlRidÁíPNTRATAIiA, seguros, transptyTe,tributos,«n«tBosti;abalhlste
e aindV fty? dlretatnente oii Indiretamente iiicldlrem na prestaj^o dpà serviços
§^^ '6» dé; recusa, a empresa vencedora terú P RrazP de 24(yinta quatro) horas para

' providenciar a subsiii^i^o,' çarresppndentej sob pena de lhcldlr nas àefisbes adimlnlstiraiivas previstas neste
editai o'da.çtorçír | !^^^^^ requísitante os cqatee decorr^té^ dP Pá
instrumentiircPn^ ; i i

ClAUSüUl^SBXTÃ t pÃS QBRÍGAÇÕES

RUa:teMlÇÍnyef«,Pl -centro • CÊH;45^fe^POvCNP4í
,  . : ! Ubattafaa>PÀ.

fíftí \i
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y  f. F ü. t T U a X o t

•:;ÍA:Ctt)fí13í^^
j I-^Cónst^Éüe^iiibjâwíôi^^te
i tij Bfjstu^rjb discrimlnadc» na cláusula quarta, 4^ fórttA Integral
' esapqiaão ̂ia cliSU^a anteribri rigorosamente as especiflcações contídaa, api saa próposta

comernia0ni4usiye:quanto à marca;
b) Executar dírétamènte o' Contrato^ sem subcpntratações Ou transferência de responsabilidades;
(O Pre^rtGÍdos bs é^clàrecimentos que forem soiidtadtís peio Contratante:
d) Comunlracpor esçriio aos fiscais do contrato ipdicados peio Contratante qualquer anormaUdade^de caráter

ui^ente qué possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais.
A êmnt^a deyjOiComunlcar po^ escrito e com antecedência minlma de :?CdOis]rUaS;dQ pi^o máximo.para

, intregi de .qualquer impedimento, pa^ pedido,
• r§ndí^^^^^^^^ÍÍfÍ^da;con){:^^^ denáals ihstpuftientPi,
pOdendOt^áilSiSidcTv^íy^P^'^!'^^ . T
.§i 2" BxcejpbiPOai^ntb, aêi^?admitida enfirega 4e produto com marca diversa dá que foi apresentada na
pinposta dCí p^é'^ ÒÓMTRATAPA, desde que seja de qualidade ̂ guai ou superior íà marca
inicialmente ipptadn e qft6-'0 ífáte sêja anteriormente jcomunicado ao .fiscal do contrato por mero;de documento

;  formai, noqutíi^rtóente iuatifiç^SplaHsíyetdeyí^amente
! § se À ávafmilfb :da quálldade dá marca que víbp^átjbstltuir a que^foi tntillálmento çptadá peiá COÍITRATADA
deverá seám^Ütíá^po^ cpml$s|o í^jgnadá pmâ:^ ^^jráireiatôfió técnico de análise

j aprovarnim^xíaciaí^stituij^omènclonada npp^áí^^

í»AÇÍPííXÃA:xíI^
i - ÇQnsiatqênj.pb^j^yfiá^'^^^
a). Efejtqqjr,
bj; Noíiflçáft pür àsj^it^i ̂  Qqntraíadk qu&dõ da ãpfira
c) Pubiitasi^Oftpsijmô .ád dipntrat0^é Pá Aditámentos quáihõuver na Imprensa Oficial no prazo estabelecido por

: Lei ■' " ^
d) Acompanhar e fisraltzar a execução do presente çontrate, por meio. do .servidor designado.

CLÁUSUlii^i^f^l^
§1^
0;da.LeI

Bm caçqf jpá PÚ 'total das condições fixadas na licitado, erros ou átrasp, na e^eod^o do
còttttqtò 0 ;^í^^er putrâ? Iri^eguia^^ a .Administração podeáá, a- seu critério, Isolada ou

i càrouiativamáidè^jáf ^ ás ááguinteásánçêes:
alÂdverténcíi^oresçrítOinosàtí . . : 1
bj Multà^á^e'Sa%i(t3^^^ por dia»mQs'casos atrasdnn éntrága da PMétip, átéa liín}tà:d,é 3.Q,.
ffesjidíásçdi^ ^alar áa parcela n|o antragué,(qdááfe^^sú^pí!^ cfâfpr^

Iroáior ou títód.fcryTOíimjpeâitíyo obrigação asspmid3!^dèjál?d :dPBÍ^9 •^^dheleridg, qq^
venhápáaríráimrt^edtdOípBla Admi dia de atraso,:S6rá <^ná!ldárádáwd®admprim'antp

° valor total do contrato, em caso de descumprimentó tolalidás phrlgáipÇááassáiniáàSfSalvopor m.diivo de força maloivquevenba a ser reconhecido pela Administração.
d) sisfeènálb tempdÉ dá pár^çlpaçãá eni iíchaçáp. e ■impedlmente de contratar com o município de
yhãitphi^.|ij^ pi^ a B (dufej! anos, nós casos de feita grave, óonsldérád|as a9V®i^ fiáá causem

-'prajuIãóaAdhUtilítraçãó';' ;■ i ■ ■
e) Ifeáádlhièttlp áe çpm a Admmi&tração íú.bfiáà-(declaração de Inldoneidadâ pelo'período de ateSLcinçóyápoátiioá a .CONTRATADA felharoji fraudara execução docpnti^, cpjpBort^aa dápmdp,üirdfi«eoi.éómetêrfiáüdefc^^^
§ láAs máiiè i^iídáaitteSt^áiaúsúiáseiap descptttedaá nó pagamentp òu CP

Çlun=Bataei Qliyelrp, Dl • Centro •ÇEPf45.54§-ÓOP ' CNph D16l37309/pQ01^
Ubaltába.-fiA. ^ 1

' r •^"i''' iffr r• *

'r
• ri" .

t  ' *
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T' U, B'A^'ík'íi

§>2« As sSíiwÇ? Çey^stgs ms. alíneas "a" e "F poderão ser aplicadas cumuladváinente com as; san$^5es previstas
I n8^ ift cT f ■ . • • '
§  poderão: ser. descontadas dos pagapli^tos por ventura ainda devida à ÁpjUpiÇATÂÍtlA oil
reíQlMd^ld^íamêrilSíà-íonta.ro dp municlpíp dSr no prdito de. 15 (qUlxize) dfas corrido^ còntád^^^^
paitlrüa^|ada.1Soj;ífií^çgo dftátó depuní^o. o^ alhda;quando for p (^so< «bMòJudlçláímebte, nosteimos-
dp artlgo;8.6 6.65g/S3»
§ ''P As-pénallde^^ qpllçg^isd podei^o ser relevadas, em razão de circunstâncias e as
jusdflraòvassd s^p acellSi? qd.ando fonnuladas por escrito* fundamentadas em ^
critério da-autoridade piunicipal competente, desde que formuladas no prazo in&dmo de 05 (dnCò) dias úteis
da dam em qqe a AD^UbiCÀTARlÁ tomar déncia^

Kp pivpéssffidi^aiiilicaj^d depenA direito ao contraditório-e a aiftp)qdgfi&a<
§ 6»Afíós!c^Í^ Çdidmo primeiròydla de áirasò paw do objeto contratiãdò^ a CÓNTRÁfÀílT^
ipodei^ optaf|mr
%) j^ldpyí^ % ̂rislip cp^ de intdh).ellação ludidal. iesjpondendo a

bj i&JgilíÁ^iga^pdõ^ CPntrato, sem pra]uOtos^ cobt
:atrd5.Q;^||^peIl^dó jQ>. dl$póÃQ nalègislação em vigor.

; contratuais; e as previstas
CUUSULÃiiib^-
■Ainexeçu^Ôí' ' ' "
naLeinXrl -- ^ ^
§;ié A Conteaj^te;pPd^ rescindir administra^vamente o respectivo Contiatõ, nas hipóteses previstas nos
incisos laiflDQl^IíiaX^^

XV do árc 78 da bõl Federalín^^tOióSO/OS, liâo cabe
ÃCONj^Táí^dirtttó i

adm^inistratlva pravista nçr.^^7 dâ liei 8,666/1998/ Oi^iÁJ^dÇoiiihj^
.^daAtÕninií^q^l^^ ' !■' '
CLÀíJSÜiAp^Il^itó^^^^
:Se^ de lmefó mpca^ablUqsde da dos encai^s a tributos, inddeni^ .sobre, o
fQrnectmentQ objetò do presente Contrato.

CLÁUSJUI.Aj|)jgClã^^AtElM^^
As importâncias diéridas pela Contratada serão cdbradas através de processo de lexecu^^b, oonstituindo este
CPntrabt tit^ executívp.exnajudidai, re^^^ a çdptánça dlretai medianite relmni^ò ód comi^nsai^^^
créditos,! ^ i

$  pc^ pelá CÓKl^RA^^À. com.
teraelVds/^naãTqad^niraiadc^ãexecu^õdo-pF^ -f i^A CQ|{$áÁTAD/^ durante toda a executo dó Çohti^tOj em còmpaübliidade com as
obri^çBesdráíassumid» todas ascondições de KabiUtaçéoe qyaliliíçaj^.ad
§ 3BjQ presente Cón^tp nãó poderá ser obfeto dè subcohtlãta^d, çpssãt} pii,: ttjánsferilncla., dó todo: pü eip
parte.' -V'. ^y- !' 1 V .nV- í. ,
§ i^^Ha in.PéipretaiftO:daó dlsppsiç^ e integração das omissSès, desde qpp cóiúpatiVóbl Çóid ÓS
preceitpa os princípios da teórip gp^ dáii içóiitraj^^ p:

os danos o prejuízos decorrentes de paràllsóçíiea tip lexequ^p^o
forperiinJ^ptápódrètQicóóIriatddo. raivo naócorifncla de caso-foriuito ou^fo

forma da iegislaçãó vigente, quando comunicadolà COHTRÀTÂIiTB;no prazo de 48
Xóóe^ph^é ó^éiôi^jftKMórrãdcla, oü ótdem ej^rassae escri

publicação resumida do CONTRATO e seus: ADITAENTOS, no Diário

'i";
ii . ,

. •:>'■ i ''

■ •;:-'4k!'Íí í iv:

!  •
k,-) '

CUl5SUU;p|CÍJjiA.T^qBj[BA - DAl^lSÇAbl^^

lljljl if-iiii .il illlllllllllll l^llll llltllllll II 1'HI li iwwi|i|<| 1 1 iiiii I • 1 1 1J

Rtjá|.af8fi|.Oüyélra..OJ - Céntfo vCEPfi^,5d5^0,0 y q^PJíÓ^

i-iU-jáNii..!' •;
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.  """ *1.' . 1 1 1 111.
'jE^É ad^ja-Ai -'HfcCÈfFv^*

Irsiwpc

o f5)i3i9clmento db&jtro^utoâ/mat^riais; s^rá^acompanhado, flsçalizadp 6 atd$^do pe^p.serVldor pesignado,^
opsprPpiídpi^ íQt €K^ cumprimento de to^as aè, t^^usulas e tott4ísf6]to^ déste ími&un:^^
and|^pdd«:4^'!^alvejjem registro, próprio mdes ds ocoril^Rciae ralàclonaclas. com'.-a p^ecuj^ôf-dP
detenPinandP » pUe Tor dpcessáriò à regularizado das fòíKas observadas como prevõ o^ÀcU^ 67k da Lef
:jB;666/33. i

CUUSUIAD|CIMAQÜA|ITA-FQI10
. ̂  d? pldptie 4& Ubai^ba. Bahia, que prevalecerá spbré; qv^quer «utro^ por mais
pririlegi^dq^ejapara i^i^lr quaisquei^dúridáspriunãas dó presenteCpnti^to^ /

ppr «S3i]top:aã^ ercontoatadóSi hrmam 0 presente contrato em (dtié^) v^àq de^^ Ocfoimá
i ^qvp^^elislyáàii^^toiDMnhaq^ que subscrevem depols4e:|ido e achado conforme.

Ubaitaba (BA), 08 de. novembro de 2019.

;:i =■"
- } ,j j

jMí-

MONIÇÍptO BBin^ABA
'Sueli Carneiro daSllím Qarmlilta^^J^feitaMuniçfpal

/Côjèíroitobtol ■

DlStl^^ PI^ODUTOS B PABBLABIAB ARMÃRINHÒ LTDA
!  ! " 'GfmNDQ WPESmDMIROSnEtO'

(fSftmt/tdo)

■* ' l • ' •

■  ••: • :y»

l"' -'

■'ípií;;;
■U's-* •

!

^g^sCrnsamaíBoa

«  1

'  <'l': '

■%':
Kl

• v;W - •

-:-SÍí4
-• . ■

"■- • I ii-
.. .,^4:- ;:•
•■tê-"'!'

. .. :•
/ ::í-
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( « 4s GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/11/2019 16:29

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°: 20193060034

razAo social

MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

inscrição estadual CNPJ

038.205.516 73.693.665/0001-00

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 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 ser 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 DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORlAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wwwr.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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01/11/2019 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar irno^hrn:'

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 73.693.665/0001-00
Razão SocialÍ^ASKATE dist de produtos de papelaria e armarinho lida
Endereço: AV senhor dos passos 1337 / centro / feira de santana / ba /

44010-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
1, 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.

Vaiidade:26/10/2019 a 24/11/2019

Certificação Número: 2019102605060167862291

Informação obtida em 01/11/2019 15:06:20

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

nnnniU
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01/11/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA
CNPJ: 73.693.665/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:55:12 do dia 01/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2020.

Código de controle da certidão: D54B.B411.66A4.86FD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER judiciar:

JUSTIÇA DO TRABA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO

LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.693.665/0001-00

Certidão n°: 180620638/2019

Expedição: 19/08/2019, às 14:33:12
Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E
a r m a r i n h o L T D A

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob

o n° 73.693.665/0001-00, 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.
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01/11/2019 Certidão Negativa de Débitos

PREFEITURA MUHtCtPALOE

FEiRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICiPAIS
Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar n° 003, de 22 de
Dezembro 2000 - Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2019 /168671

CONTRIBUINTE:
MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E
ARMARINHO LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA SENHOR DOS PASSOS, 1337 - CENTRO

CNPJ/CPF: 73.693.665/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4.843-7

INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO: 6.589-7

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 46.47-8-01 • Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO: 01/11/2019

DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO: 31/12/2019

Fica ressaivado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, adminisUados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Atíva.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, contorme prerrogativa legal prevista
nos Incisos dei a IX, do Artigo 149, da Lei Federai n". 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

Conforme o Ari. 215, § 3", do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n". 003, 22 de dezembro 2000, as
certidões fomecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apumdos pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: ht^y/vnvw.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certídao.

Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e
refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua
emissão.

Código de verificação de autenticidade:

9c3a4bd40102bb561cce3d0ee35063c6

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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