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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NS 295/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA
CONTRATADO (A): ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS - ME

CNPJ/MF N2: 03.218.556/0001-47
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP N2 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$ 750,58 (Setecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e oito
centavos)
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UBAITABA
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 295/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Ns 028/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2019

42 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
CEDUCAÇÃO), QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO O MUNICÍPIO DE UBAITABA E DE OUTRO.
A EMPRESA ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS -
ME

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ/MF N® 16.137.309/0001-68, com sede sdministrâtiva na
Rua Rafael Oliveira, n® 01, Centro, Ubaitaba-Bahia, CEP 45.545-000, a seguir denominado CONTRATANTE,
neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Sra. SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO, brasileira,
casada, inscrita no CPF/MF n® 215.788.695-87, portadora do RG n® 01.659.478-96-SSP/BA, residente na Rua
Cícero Ribeiro de Castro, 56, Centro- Ubaitaba-BA, CEP 45.545-000, no uso das atribuições legais e as normas
gerais de que trata a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes
à matéria, daqui por diante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa ETEVALDA
LIMA PINTO CALAZANS - ME, inscrita no CNPJ (MF] N° 14.270.979/0001-22, estabelecida na Av.: Presidente
Vargas, 52, térreo, centro, CEP; 45545-000, Ubaitaba-BA, representada neste ato por sua proprietária a Sra.
ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS, brasileira, viúva, inscrita no CPF n° 070.385.425-91, portadora do RG n®
01.417.841-99 SSP-BA, residente e domiciliada na Rua José Calazans, 197, térreo. Bairro: Liberdade, CEP:
45545-000, Ubaitaba-BA, doravante designada simplesmente CONTRATADA resolvem celebrar o presente
CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02,8.666/93 e alterações posteriores. Decreto Municipal n® 25/2017 e
demais legislações pertinentes, conforme o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N®
028/2018, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (ADMINISTRAÇÃO),
conforme especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I - Especificações e Proposta de Preços
da contratada, os quais integram o presente instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em 31/12/2019 ou com a
entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta c a seguinte dotação orçamentária:
ORGAO UNIDADE

GESTORA

PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO DE

DESPESA

FONTE

03.04.04-

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

03.04.04 -

SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO

2103 - GESTÃO DAS

AÇÕES DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

339030 - MATERIAL

DE CONSUMO

00

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1-0 Valor Global do presente contrato é de R$ 750,58 (Setecentos e cinqüenta reais e cinqüenta e oito
centavos), conforme itens, quantitativos e valores unitários:

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-68
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UBAnAÊA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

3
ALMOFADA PARA CARIMBO N® 03, TAMANHO 80 X115MM,

CORES DIVERSAS. UND

06 4,65 27,90

6

ARQUIVO MORTO FÁCIL, CAIXA PLÁSTICA POLIONDA,
MEDINDO 34 X 13 X 24, NA COR AMARELA COM

IDENTIFICAÇÃO NA LATERAL PARA MÊS, ANO, SEÇÃO, CÓDIGO
E ESPAÇO PARA DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO, PARA FOLHA

TAMANHO A4 E OFÍCIO.

UND 10 4,00 40,00

28

CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO E
RECIPIENTE DE RECARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE,

PONTEIRA, TAMPA E POPETEIRA DE ENCAIXE, TINTA NA COR

AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.

CX 05 32,80 164,00

34
CAPA PLASTICA PARA RG C/ ABA, FEITO EM PVC CRISTAL,

ESPESSURA: 0,10MM, 65 X 90MM

UND 200 0,58 116,00

35

CARTOLINA COMUM LISA, DIVERSAS CORES, GRAMATURA

MÍNIMA 180 G/M2, DIMENSÕES 50 X 66 CM PODENDO VARIAR
EM +/- 5%.

FOLHA 50 0,64 32,00

39
CLIPS N® 3/0 EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI-
FERRUGEM MEDINDO 36MM EM CAIXAS DE 100 UNIDADES.

CX 20 1,49 29,80

40
CLIPS N® 4/0 4/0 35 MM, GALVANIZADO COM TRATAMENTO

ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 100 UNIDADES.

CX 30 1,57 47,10

41
CLIPS N® 6/0 45 MM, GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI-

FERRUGEM, CAIXA COM 25 UNIDADES.

CX 40 1,49 59,60

43 COLA BASTÃO NÃO TÓXICA 10 G
UND 20 1,34 26,80

66

ESTILETE PEQUENO, CORPO PLÁSTICO, TRAVA DE
SEGURANÇA, LÂMINA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE MEDINDO

09MM.

UND 03 0,94 2,82

70 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M
UND 12 0,68 8,16

71 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M
UND 12 2,45 29,40

78

GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPO 26/6 EM AÇO, COM
SISTEMA DE GRAMPEAMENTO ABERTO E FECHADO, BASE

METÁLICA.

UND 05 13,00 65,00

79 GRAMPO 23/13 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS.
CX 10 8,40 84,00

115
PASTA OFICIO PLASTICA, COM ELÁSTICO NAS ABAS, MEDINDO

230 X 345MM, CORES DIVERSAS

UND 10 1,80 18,00

750,58
TOTAL '

II - O pagamento à contratada será efetuado, de acordo os quantitativos entregues, no prazo de até 30 dias após
a entrega da nota fiscal devidamente atestadas pelo departamento responsável.
§ 1® Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
§ 2- Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
§ 3® A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de
Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
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i~i l.-

§ 42 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
I - A forma de fornecimento será integral, obedecendo os quantitativos e discriminações definidos na cláusula
quarta.

II - O local do fornecimento será informado pela unidade solicitante no ato de assinatura do presente
instrumento, sendo as entregas de total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do
PREGÃO PRESENCIAL N^ 028/2019 SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), Termo de
Referência, Anexo 1, com a proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas deste instrumento.
III - O prazo máximo de entrega é de 5[cinco) dias úteis a contar da data de assinatura do presente
instrumento e caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser
substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação
assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
§1® Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos confeccionados.
§ 22 O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior,
devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data
fixada para a entrega.
§ 32 A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora da
obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que vier a ter para
suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento dos produtos/materiais.
§ 42 Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação dos serviços.
§ 62 Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste
edital e de ressarcir a Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste
instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA:

1 - Constituem obrigações da Contratada:
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados na cláusula quarta, de forma integral e no prazo

estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta
comercial, inclusive quanto à marca;

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter

urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais.
§1- A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para
entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido,
detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de
reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento,
podendo resultar, inclusive em rescisão unilateral do contrato.
§ 22 Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na
proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à marca
inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento
formal, no qual apresente justificativa plausível, devidamente comprovada.
§ 32 A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela CONTRATADA
deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise
aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo anterior.

DA CONTRATANTE:

I - Constituem obrigações da Contratante:
a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
t») Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
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Ubaitaêa
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo estabelecido por

Lei.

d) Acompanhar e Fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO
Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,
§ 12 - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art 65
11, da Lei 8.666/93, ' '

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções:
a] Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b] Multa de 0,3% (três décimos por cento] por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite de 10
(dez] dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar motivo de força
maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que
venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do ll^ dia de atraso, será considerado descumprimento
total da obrigação assumida.
c] Multa de 10% (dez por cento], calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
d] Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de
Ubaitaba, por prazo não superior a 2 (dois] anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem
prejuízo à Administração;
e] Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade] pelo período de até
5(cinco] anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 12 As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 22 As sanções previstas nas alíneas "a" e "f* poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas
nas álíneas "b", e "c"

§ 32 As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze] dias corridos, contados a
partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos
do artigo 86 da Lei n2 8.666/93.
§ 42 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco] dias úteis
da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 52 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
§ 62Após o 112 (décimo primeiro] dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE
poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a] Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a

CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b] Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de

atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais, e as previstas
na Lei n2.8.666/93, e também, pelas normas que regem a Ata de Registro de Preço.
§ 12 A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art 78 da Lei 8.666/93.
§ 22Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art 78 da Lei Federal n2.8.666/93, não cabe
à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
§ 32Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam reconhecidos os direitos
da Administração.
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ÚBAITAÊA
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o
fornecimento objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ l^A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 22A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 3^0 presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação. cessão ou transferência, no todo ou em
parte.

§ A^Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
§ 52A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito] horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 62 A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAENTOS. no Diário
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado,
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento,
anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo,
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67. da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
As partes elegem o Foro da cidade de Ubaitaba, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E. por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas] vias de igual teor e forma
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Ubaitaba (BA], 08 de nwembro de 2019.

MUNICÍPIO DE UBAITABA
Sueli Carneiro da Silva Carvalho- Prefeita Municipal

(Contratante)

ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS - ME

Etevalda Lima Pinto Calazans

(Contratada)
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PREFEITURA nflUNICIPAL DE UBAÍTABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA ASCLEPIAOES DE ALMEIDA, S/N, CENTRO • UBAITABA • BAHIA

CNPJ: 16.137.309/0001-68 Telefone: Emall: tríbuto8ubaitaba@gmaIl.eom

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

0000952/2019

Diretor do Departamento de Finanças e Tributos da Prefeitura Municipal, no uso de suas
atribuições, a requerimento da pessoa interessada,ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS.
certifica que ATê A PRESENTE DATA não consta, nas bases informatizadas e integradas
ao sistema tributário municipal, registros de débitos para com a FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, com referência ao contribuinte inscrito no CADASTRO ECONÔMICO
MUNICIPAL, abaixo identificado, excetuado a eventual existência de créditos tributários
cuja exégibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal exigir valores réiativòs á tributos
municipais e seus acréscimos legais, bem como em razao de posterior lançamento ou
apuracao, ou decorrentes de inéxatidao da informação prestada pelo contribuinte ou,
ainda, do restabelecimento da exigíbildiade do credito tributário, inclusive quando objeto de
processo administrativo tributário e/ou acordo de parcelamento.

GOD.CONTRIBUINTE:

CONTRIBUINTE:

ENDEREÇO:

CNPJn";

COMPLEMENTO;

0002282 INSC. MUNICIPAL: 0000138

ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS

Avenida PRESIDENTE VARGAS. N» 52 - TERREO - CENTRO - UBAITABA - BA
CEP: 45545000

14.270.979/0001-22

TÉRREO

HAnnc BCDc/^icir^Ofi nn rAnAeron

AtividadeiCOMÈRCIO VAREJISTA/ Data de Cadastro: 28/02/1974

OBSERVAÇÃO

Validada Atoí 90 Dias

ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda Invalidara este documento.

Data de Emissão: 06/i1/201911:00:29

Usuarlot BEHAIM CORREIA DIAS

UBAITAS^isAHIÍA, .6 de Novembro dé 2019

Fiuncionáno Expedidor
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Gera! da Fazenda Nacional

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

Nome: ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS
CPF; 070.385.425-91

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

Esta certidão se refere 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 arl. 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 14:55:53 do dia 17/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2020.

Codigo de cjntrole da certidão: DBEF BBD2.8EC4.D7DA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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^  1r  GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 17/10/2019 15:11

Certidão'Nejgativa de Débitos Tributários

(Emitida para os afeHos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de derembro do 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N*": 2D192888312

RAZAOSOOAL

ETEVALDA UMA PINTO CALAZANS

tNSCRtÇAO ESTADUAL CNPJ

090.936.674 14.270.979/0001-22

Fica cí^rtificado que não constach. até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica adma
identificada, "reiativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão énfllobsi todos os seus estabeiecirr antes quarto à Inexistência de débitos, inclusive os Inscritos na Divida
Ativa, de cemSetônda da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o diraito da Fazenda Púbiica do Estado da Bahia

j' ' cobrar quaisquer débitos que vieram aíjer apurados posteriormente.

í  i ;
Emitida e^ 17^Ú/?019Í conforme Portaria n» Sl&m sondo válida por 60 dias. contados a partir da data da sua

;  t-V'.;" ! emissão.

k-vt-
1

; A ÁuTENÍJCIDAPE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
í  FAZ^DÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefa2.ba.gov.br

Válida cem a
no CPF ou rro CNPJ da

Secretaria da Receita Federei do Ministério da Fazenda.

Página 1 de\
RctCertldaoNssaiWajpl
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ETEVALDA LIMA PINTO CALAZANS
(MATRIZ E PILIAIÇ)CNPJ: 14.270.979/0001-22

Certidão n»: 186796136/2019
E^edição; 17/10/2019, às 15:21:33
Validade: 13/04/2020 - 180 (cento é oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que stevalda lima pinto, calazans
(MATRÍZ B FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n®

14 .270.979/0001-22, nSo CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

certidão emitida com base no àrt. 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 dò
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Òs dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
•p^j^jjunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores á data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a tgdos- os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
À abeitaçãò ciesta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Int^rjnet (kttp://www.tst.jus.br) .
Certidãp emitida gratuitamente.

i  '

INFORMADO ISIPORTANTE
DO {|ancò, iíacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
nec^essâriOp â identificação das pessoas naturais e jurídicas
ina«d'impidb^es perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
est^íbeleciâas em sentença condenatõria transitada em julgado ou em
acárdos j-udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
réiolhirtentos previdenciários, a honorários, a custas, a.
eraOluraentoá ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
delexecuçâb dè acordos firmados perante o Ministério Público do
TríibaihQ òú Comissão de Conciliação Prévia.

BAv das c sugistòeis cndtítot.jus.bx
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CAiXA
CíiIXA èCXÍlSjÕMíCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF.

Inscrição: 14.270.979/0001-22
Razão SpcIaffTEVALDA LIMA PINTO CALA2ANS MICRO EMPRESA
Endereço: ave presidente varsas 52 terreo / centro / ubaitaba / ba /

45545-000

A Caixa Econômica Federal, nó use 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 encontrá-se em situação regular perante o
Fundo dé 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.

Va!ldàde:26/10/2019 a 24/11/2019

I^éitlflca^o Números 2019102603244526340883

íInformação obtida em 07/11/2019 08:59:23
I  ; • 'f

i  .'v-r. í
Ía" ütl02aç|io deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
[^tidícjpri^da a verificação de autenticidade no site da Caixa:
i^irâKy;êá^.Í9oy'^
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