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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NS 291/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA

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

ARMARINHO LTDA

CNPJ/MF N2: 73.693.665/0001-00

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 028/2019

OBJETO:

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

VIGÊNCIA: 08.11.2019 à 31.12.2019

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO:
08.11.2019

VALOR GLOBAL: RS 618,20 (Seiscentos e dezoito reais e vinte centavos)

nonon.

Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): Sueli Carneiro da Silva Carvalho 13

Esta edição encontra-se disponível no site www.diarlooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL
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^í» T

M?I«G/^OPRESBNa^SIU»NiOM^
PRbCBSSOAPMINISTBATiVO 183/2019

3» contrato de aquisiçAo de material
didático E DE expediente EM ATENDIMENTO
^ NECESSIDADE pAS DIVERSAÉÍECI^
Municipais (isoçiÁLXqui^^
DÊ UM MDO; o MUNICÍPIÔ; DÉ^UBAITAEA E DE
OÜTRP, A EMPESA MASKATBÍÍlSTiyÍRlIlbÓEA
DE PRODUTOS E PAPELARIA E AIÚVÍARINHO
•LTDA .

DEUPAITABA-BA, Inscrito qo CriPJ/MP N» 16;X37Ê09/00Ô1.68,çp?nsf4Qádralnlstratí^ Rua
Rafael QUyçl^ ij» (U, ÇenDo« Übaltaba-B^a, CEP45.545-OO0, a segwlr denoiriinaíb COlíTRATÁNTE, neste ato

! wpreséRtad^ppríjljfliBrefel^ MunW DÃ SILVA CARViüàÒ/brâ^ casada.
.litócri^rtóg^/pB« Z1;5.7M.6^fÔ7» jpprfâ4<gç^ 01.6S9.478iÉ6-SSR^Ai Wdcnle naip:áa Cícero
,  .nlbeiro C^n^.-^UUattaba^AfcGBPiA^^lS no juso dasâtribui^esJeEi^f ̂Aontias de'
qué traÉan'Edpb*®í^^' ^ l.uAhO'dttdÍ$||íi,süi^^í^^

, daqui por;,^tó !A^ij^^à .slípplé5^ ç do bditéò: lado á empresè Miw
DISTRIBUIDORA DÉ pi^p^S ̂ PAPEIA^ E àR^RÍNHD WDA Pessda Jurídlça de dir^ prÍTOdo.

na Av, Sepbor íps Pasisps, n« 1337, centro, Feira de
. Saptapa/ES, EEPs MOOÊ^OS, teli^itq ÇfSJ. ZtQl'^Sapi neste ato representada pêlo Sri GRACINDQ EOPES
MEOElRpSNBTO, brasileiro, inscrito np ÇPF p« 341.963E3S-53, portador dp RG pS 036227889Q, doravante
d^lgnada Síniplésníente; eONTRATAUA .rtóplvem celebrar o presente CÒNTttvTO/ dispôs^ nas Leis
lQ,52O/Q2à8.06VS|?è alterações posteri^presv Decíéto Múhldpal n^^ES/ZÍOl? dèlnal?legisláç5es pertinentes,
confoiTOá P PEEQAO presencial PARA REGISTRO PB PREÇOS N' 028/2018, medlanj:e.as seguintes
CláúSulaspi:q.ftdJíç8es;

CLÂUSyi^lRIMpiRA-PO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO pB j^TERIAC DIDATICO B PB EXPEPIEN^ EM
ATENDIMENTO ÂS NECESSIDADES DAS UlVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SOCIAL), cbnfóime
especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I - Éspeeifi^ações e Préposta de Preços dai
contratada, os quais integram p presente instrumento lndependentenie.nte de transcrição,

cí^suiasegundA^Mgê^^
Q contrato fl SBr.<»Íebraàp Bn^^^ dm vlgpr Pa data de sua assinatora e expiji^rí einigT/l-^/EOlR dü com a
entrega tQtaJ.dps produtos, oqpepçprr^ primelrd» !

CIAuSULATRRII^RA;?!^^^

0.3:p9.Ü9^;SBCiMUN.
DE

DESEUWá/lMENtOi
àueiíAL

03.09.09 V.SEC.MUN.
DE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

2134-GESTÃO DAS
AÇÕESEÁTlViDAD^DO

F.MÀS.
.  ( . .

339030-

MATÈRIAL.DE
CONSUMO

00

Q3.09.09-S6Ç.MUN.
DÍ

DESEUyutVlMWO ■
socm

03D9.09-.SEC;MUN,

, DB .
DESENVOLVlMBíilTO;

SOCIAL

2144-GESTÃO DAS;
AÇÔESDOrQDBP-
eolsapàmílía
CÁbASTRÒ Ul^ICO

339030-

MATBRIALDE
CONSUMO .

29

03.0^P9i^^I!(lUN.
- ■DR"

DESBNVQLYiMENTO
SbClAL

03mó9-^EEC.MUN.
DE

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

2448-SERVIÇOS
ESPECÍFICOS DE

PROTEÇÃO SOCIAL
ESPBCIAL/CREAS

339030-
MATERIALDE

GONSÜMÒ
29

M

- ■ ■:■ ■• -

JíUAiRi^eítOjíírfilra^ 01>Ceptio;* CEPí^dSíSAS^QC!^ CNPJí
•  . JllbaTtãbb/- BA;

nnnoio
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L3 JIM. A M

r r h'Aw ti ir»;' '

03.09.09 KSECMÜÍÍí,

DBSENVÕEyiMENTÒ,
SOCIAL'

03.09.09-SEÇ.MÜN,
2Í52> PROGRAMA ; aiaQ'tàn> 1- ■ ,

DB
DESENVOLVIMENTO

.  SÕCIAL

PRIMEIRA INFÂNCIA NO
SOAS

MATiÉI^DEl
CONSUMO

v, ?p ■: X í::

Ct^ÜSyi;A Qy4RTA-PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO1 r p Valçc Global io presente contrato é de R$ 618,20 (Seiscentos e dezoito reais e vüite centavos), conforme

iBWCOAUTQiApBSiyO 76^ 76 AMBBLÒ Cy W p^ ps 3,00 i iwor

1. 14: ii 1BQIABIB.ISOPOR10MM und 20 o,ts 3,00

IS BOLApEISpPORlSOMM UND 20 3.S5 71,00

75; CPf ÇSSÓ, ÇBftO. BMBÀLA6BM; CAlXAdOM 12 ÇOEES SPRTIDAS.
FORMATO lUMéa ;

:cx 30 2,60 78.00

97
PAP

POÍ.IÍA' 0,i72
14.40

98 PAPBL Cj^WEANEÇOBES VAR0U)A£ 85X1^^^ UNO 20 Oi76
15,20

ioij '  = PAPEL LAMINADO. S0RTIDÒ.48X6dCM UND to pio
> 8,00

104

PAPBLOF1C|0 A4i TAMANHO 210X 297MM, NAS CORESs AMARELO,
A?yí,JROSA,FABRICÃPO COM CEtÜLÒSB DE BUCÃLIPTOSBM A
UBÜZÂ^ DBMÀTERIALREGiqUDO. PACOTE COM lÓÒ

.  ÚNitíADES.

RESMA 10 4.10

41.00

W7 PÂPEUdí^Ò; NA CORBEANCA BOBINA DE 15 Kc; eMbalagém
PABRIC/VNTE.

BOBINA 152^0
lS2i50

PÃ^^NKÍNAEÍ^pl^ UND ■■■ -os;.' JftSU
•77;S0-

'  r ' . . :

134 PRANCHETÀ ACRÍLICA COM PRENDÉDOR PLÁSTICO, MEDINDO 24 X
; ■ - - 34ÇM - - UND 02 9.30

ib;60

147 TINTA DE TBaDO. VARIAS CORES 37 ME UND. 20 2,20:
44,00

148 .TiNTAiGUÂGHE 25ÕML còRbs Variadas UND. 20 4,00
8P.00

TOTtóí V '61:8.20

'VíiUc
. 6 l'**

t

Hi

II -.Opagementoâ contratad^serâ efetuado, de âçordo os.qnantitativos entregues, no prazoide até 30 dias após
a entregadanora;âscal devIdam€(OteatestadeSpaádéPârtemenlõ résp^
§ la Havendaerrp na fatura ou recusa pelo município noàcelteçãó dos produtos ehtre^es. ho todo ou em parte,
a tramitqi^o^ fátura será suspensa ai^ que a Contatada tome as providências neceiSsáriás .à sua correção,
passando ases constderáda^ parafins dapa8aní^to.n dataedá reaprésqntáçã0, devidamente reg^^

defínltlvá^jtresi^^ de sei^^sW

F^aaiBíifeel Oliveira, 01 - Centro • CEP:45.545-000 • CNPJ: 016T37309/0001-63
Ubaltãba-BA.
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?  ®®'' p®'® pj^pria Contratada; obrlgçtbrlaníiénte cora o número de|n8crição no^P] apresentado, nos docuraéptoe dé habU|ta(^o e das propósi^ de preços, bera corao da Nota de
nrapenhoi-paone adtnldndo notas Dscals/íatuiraseralUdnsçón) outros CNpjis.
§4« A Contratada a áeyerí apresentar Juntaraente coma Npta^FIswl tbôasascertidOes fiscais e trabalhistas.

Ç(^.SUtA(^/|NIA^t)A POR^lA É PÁS CONOlçÓBSilfi BNll^
I - A foriba db' fornecimento berá Integrat bbèdécenidó^Q^^ ediscrírainaçdes definidos nádáusula

O lopal do fornecimento será informado pélá unidade solicltante no ato de as^natUira db nresente
ínstrumento^sendoas fsntregas detotal responsablljdaidédaCOKrRATADA, deacordo çomobdifoldb^MOÂiÚ
ERBSBN(3Al.ííí^fiJ^8/?p9 505 Q SISTBMAMlÍEpIStRO Dff
coran proposta venç^dbin dalicltã^o, bem: como as dáusulas déste Ji^^inentò.
Uí - O prUzp mâxlmp dbíentrega f de 5(clnco); dks-úte^ a çpntúr da daia de assinatura do presente tastruipentõ,
e caso nâo. cprresppnda à dualidade exigida no edital, o ptpdptó serd'rpcusadoi e deverá-ser-substitufdo
imediatamente. Em caso da n3o Substituição; esforá caracterizado p desppinpt^ehto darohfjga^o assumida,
cabendo suUdinnte vencedQr^asjpèndldáEésprBdstas neste Ed^

devldantento-
I» dtè 2A'(yinte e puati^hpi^psnntés dn da^ focad^ açomp^ayf^|iiela^empresa^ porj^

..entrega^: ^ 'i'
§ 38 A çpmpínvai^Q da força maior, a qup UlUde P parágrafo anterior, náb eximirá a e.niprpsa yencedoia da
upcigavau w arctr as secreiaFias reqmsiiantes UP yaio.r corresponaente aos cuscos^ueyierpter;]
as necesdd^jl.b|^^dfotnl^^ti vas.de suas unidades>ajtd b.récebifoéptp dos pi^d^
j§..4« Çprrerâ^^ritetifâMÇQNTRATApA, segjuròs, tisnspiorte, tribptbis^^^^^^

Ín'âA'S.'ín:>'rfA'sKtfS^fi4Í1ia'HtrÀl^i%Ahl'n-nii tnáln>Í9tnÁMÍa.ÍVi,<laiM>Wt

3enjdar
' a subsÜtuMp^^^^pp4e.ntp; ifpjú jfoná db inddir nas, sançdés aãin!hii^tí\^ previstas i^éde^adifol e- de:
rassarcirlf^écTetâdP T^dUfd.iãn.te. os custi» dlpconrá^ do atinso,:na fqi^àid disppsfojic^^ihstr^
convocatóHb; * T

CUUSIÍLASBXTA ÒBIUCAÇOes
:j5AC9NT|í^ía^A{ M
a) EfétUúíj ̂pLfbMídiáéivfo dos produtos dlscdrainiados na dáusula pUartá, de fonpa intpgral e np ptazp

esdpidido ipi :(dá;^aí: an^rior, obedecendo rigpiPsptpebte ás espèclficsçdes contidas éioa sdú ipinpPsrâ
CPiPprçig) à marca; ' >

bj .ExecuÇáiitl^tpmjê^ sem subcontrataçõesou transferência derpSppnsiabUidades:
c) Prestpçfod^^í^PíjpstíAiíRclipeplíisque^^
d) do contráfo indicados pelo Contintip^ guálqupr ad0rmalld9de.de caiiter

—-r— • ̂^Pjdnlçár ppi; es.c^tb;e ;Çom adíecedéncla míníma(dei2j^àals}dtás dp
.entrega dos pradufos, a ócbrrèncta de qqplpuer iippediipe^^^ cumptímentolntêgrál^do pedido; d.êtalhaindo
: claramenfo-QS ]niQdvns-4b^iimdimplefobntQv|?d^^Çbni^Hb« setú fbr^

p que' p^ ctnnuntcadn àa áscal do nPpt^fo ppi''i^^ dè dowmêhtq lQrin{ú;.:nb'
'áprpsPntêl^^iijÜyi plàtfsívé^^
i |« A pypijaiç^ gU^fdádó da rnárcá gue vier substifcuirn que foi Inlcfalipénte cotada pela CpNTBAtAPA
deveiú serire^liiiáàa: ppr< Seryiçjbr Pu comissão designadá para ml fim que enildrá relatório têcpicp jdé análise
aprovandonu não a sUbstItutção mencionada no parágrafo anterior.

PACONTRÀtANXE;

Ruu t^foel Oliveira, Ql - Centeo:» ÇEP;4S;545-00q * CNPJ; 016137309/OOpí-68;
Übaííuba - BÍA.
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y jl e F g KTM R A jp E

T^-CõrisbÇíl^i^bri^Ç^
Bréti;i^/i^tj)]^Q^rnãl!@4o$» Q8 pagcuã

b)'Nòüflcar4pnDraS(^t0t^ GOiiiitrá^ada, qü^dp (iã:ãplli:aç^^^
c) 'Publicar o Jiesunio ào Contrato e os Adi.^rnèntbs gu^ houver na Imprensa Oficial np prazo eatabjelecido por

■ ' -bei. . i
d); iAcom|»anhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do seTyidpr desliina^Pf

CbjÍUSÜ]WlSÉTIWÀ-JJO BEAJUSTAMENTO

Jl.|aar^te93/

> >•

ciiüsüjiA piTrÁV^ r
Eni caso de inexe(m^o;parcIaã ou total das condiçdes fixadas na licitação^ eitosdu atr^o na ex^Çãç dp pontoato
e quaisquer outras'irreguiaridades; a Administração poderá, a seu critértoi isolada; pu cuipuíaldyamente,
garanti4aa|>fêyÍa<defe^>.apltcarà adjudlçatária/ço.ntratada as seguintes sanções: ;
a)iÀdvertWjátpòriBspèto/nbscasos de falta leve.

(tris^ casos atrasp na ent^a ido objeto,até olimite de lò (dez}
dl^ CQili^p^álbttiàbbrb oMjicda
ia») cumpraQentn^Àobtfiepõfí^imdáidén^
reçonb^iíilbipfila Adnínlstraç^i A partir do ««' dlà dé tbnsidèmdò idescumprb
0bHgaçãÍRa$indnIda< »
pJMdi^deí 0% td®? por,cento), calçulaíaspbçejdvalon fetal do contrato, em caso de descumpi^ent^totoldas
Qbrig^çb^ãSSúmidas. salvo por jnotiVò de fòr^ toelbr 9de venha a serreconhecldo ̂
d) ;SLUspen|l|Q temporária de paddcipáçãp ém Ucita^ÜÒ é impedimento de cpnirátar conY.p ihunicipip de,Ubaitaba,
por pr^zq tíèq sdpeilqr!a ános, nos casos ;dé falta grave, consideradas aqueláis tqüeicaúsem piejúfzo .à
Âdtoinistiiai^l ;
eiríoped^^ Uéftjir 3 lAdinipi^fiípçlp^ncp Cd$iferrtd|i.|iWpneld^ até
S(clncój(^noi^nos;pas&de^togi^ss{mhr)^^ a CONTRATAP^^h^^p^^^ dp
imntrat(),ico^pprtar«se:de naodo Inidâneo, oometoniràudefl^t ou4)ua1queFatõltiçito^^
§ As multgSi^rèfeji^^ J^esla^ cláusula serão dèsitonladas-no pagamento oU itobradas ludidalmente;
§ 2» 7a" O T ̂deiião ser aplicadas cwfluIâtWamentorcòm assançõtó preyis^
na^ aiiiíê^s.*b7» 1''' '
§ 3# Asítdpltasi ppde^o ser descontadas dos paj^mentos por ventura; ainda.devlda à ABIUPICÁ^^ oü
reçolhl,de|ÍiriJ(^.p,t^ ddmunlcíplò de, no prazo de 15 (quihzé) diascPíTldosAContados a partir
da à!tp.;de punição, ou. álndà, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos, do

§ 4B péôiíi^ftiií|ép sp podéi^O,. Ser Relevadas, em razâp dé circunstâncias excepcTonaiSé e as
jUSdflcattMàÍsád;4íéíta$ fçiTptdaüq^ pbPejítítítOífundam reais apompròváyeis, a
critérlc^da iiutói^dadé mun^^ competente^ d^e Aú|3 fprmuladi^ no deflS Çhlhco). dias dtels
da dataía^üáq'^^ i ; : ^
i se DpprÓGBssii dh;s^ca<^ode pènalidades serdasseguradop dirpltò ao cpntraditpHo e a adiada
§ SVApés d lÍ»^dédmo primeiro), dia de atraso para; foimecímenito do objetpjipnti^todoi
podetóvbptaepor-dmaüasseguintPRalternativasi ' ' : !
a) pjfbtpdver' ã resçJalP contratual, independentemente de Interpelação Judiciai, respondendo, a
' ÇOi^TRATAPApei^ perdas ádanpsdeeo^^^^

b): |Íid||rii içsjtêêu^ do Çontráto, Sem ptaídÍade#CObrâ^^ áapeçíodo totái de
' .átrãSdíréSpeitadoádisposWhaTegislâçâóeni%^ '

pa™?® restísâo com asr^téequônçias çpntratoais^ e ̂previstas •naLcd rÔ^Íj||iJí9â^:ãtopi^%P^a&non«as qü^ i i
ifíi^AiÉpptótante poderd'rescindir'admlnlstradyamehte o rêspectivdtonârato/naa hipóteses previstas nos
biçisosíaíiiçXVlheXyni d hei 5.6ÓÔ/93. '
'§ 2SÍÍãs HIpô&!WS de.Tesdsâo com'base nos incisos'!! a Xl.e XV do art.78 da tel Federahne, B.B66/93inão cabe.a ̂
COMTRATÁDÁdlreÍtò.a.qualquer indenização.

■ '

gi^^ilst^âliQllyçica/.QI - Centro •<^,:45.S4S-G00 • GNÍy?04^Td73Q9/l^,P|'^
'Ubmitãbar'6Ã>
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iMiiEliÉÈi

^o^ar^cisáp atímiBlstwiSva pi^Vlstaiio ait.77 flalel 8.666/i993;flcaW réc^í^èíátoawaditeitos da
:  .., r- - -v • : : ;'"

CLÀUSULAt>£CtMÁ^ bQS ENCAI^QO^ 8'TRIfi^
SacS d.© Intefra' Tespons^illdade CQÍIXRAXADA a ônus dos: ancargós'è '.tiibutpSr Id^dantás sobro O'
fprbécU^èntafibjeíoidb presente Cbnt^^^

çi^ysyi^
^jWíPôl^âbblás dèvídfej)eia Contratadà serâo cobtedas através de processo.de execu{^Of ConstÍtubidQ ©ste

tí)^ f^PCT^viã Bxtrajudlclalj, ressalvadas cobrança dlfeta« medjlaritelteten^ ou compeiisafaò^d©'

f' ijuals^aeli' Cõmpronaíssbs; assumidps ppla CONTRATADA com
i terceirosjíffnda;iç^ue^i)íébl^^^^ è ̂écuítãjí dp litesênte Cbniaato.
§ 2"A CONTRASlUíá obj^a-se á inançer^^^ do Contrato, em compatibilidade çora as
obcigaçôeaprsassumidãs todas as condições dè hábliitaçSo e qualincaçSo^igídas^noidital. '
§3.®0 présê^Èqntratp não poderi Serpbjjete dè subcóntrateçâo, cessão ouiransferêncla, no todo ou empaitei
§4BNa into^r^çSo dbs^fiisposiçSèS daste Cobtl^tb étetegração dás omissões, desde(jpe compatíveis cobi,-.os
preçéJtpsí iííÊ i^relln. Pabllcoi eplI(^.i^õi>Uía^#âiPd^ oppilncípios teoiía geral dos conóattó p bs

1 Pi$íyí?lí0tod)Qlte^^ ~
CQNã^TADAT^onde^ dant^^eprejeteps decotrébtes dèpaiálisa^ésma exe^^ do

. %dá|IM!ÉÍílíiíd istbJ^fiÓJijtrataííP^l^lvanapcòiTÍhcIa doí^ bafa culpada

. ÇQHTMw^MM Oáleifsla^p^lg^te^-quandõ còmppiealip^^^^^ pj«?ode4B
Cpuitept^ jdVbilfotjajIlddPcojTÔhiída, ou ordem exipressee escrita deÇO^^ !
;§ P« A COHtí^W.TB providencia# á pwbllcajábíiresumida do CÕNTtótfÔ e SeüP AplT
Oãçial deMiwdpÍo^,copfqrme téip^

sèüp AplTABNTOS, no Diário

CiáÚSÜl#jOIÉhMA:^ER(^IltA •< PA PI$CALIZAOÁO POvGONTRATO
Q: forne(^i^iÍO;]^s> pPD^#S/mát;#^ fiscalizado; e atestado .pelo servidor de^gnado,
obtenGáudo^e^^^a# Òi^ àeted^ a|PIãi^ásP cóndlçôès:de.cbi^ntés desteínatrumento^anotanã^^
inclusfyp^.^iite^^i!^ ás ocorrênctaef^át^ònadas cqm^ ei(q0#d ((otei#teò« determinaijdo^o que
^áeç^#pÇ#|d|^<$#q;dasite)h;a$ Qb5er\m^ cónm^

A^^árt^; jifilgljin.^ ^ BaÜiiaf que prevatecerá sobre qiia|quer outro,,;por mais,
priyiÍB^la|q phijnir quàisquér dPvWás^
fi;;porpsi^^ firmam d presente contrato em 02-(duas3 vias de igual teore forma

"  líSippesPbscrevemdèçDísdejlidoe achado conifórme.

Ubaitaba CfiA}# 08 de noyecnbro de 2Q19.

lÚ'

4!Ç:

ÍNf.l

S./.r .

F:!!'
' 'VFi

'■■ ^:'F " i
'• '• -. !

■

íMíCÍi^
íu^/í Corne/TO tÍP5ÍÍ#E

{toniraiantè)
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I ̂  4 j 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

RAZÃO SOCIAL

MASKATE DISTRffiUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

038.205.516

CNPJ

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 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 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 INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://wvirw.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

Voítar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 73.693.665/0001-00
Razão SOCiallMASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA

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.
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.

Vaildade;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

nooon^í
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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 Intemet, 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 JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

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 juridica, 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 G : cnd*.(ít 0000^2



01/11/2019 Certidão Negativa de Débitos

PMKITÜRA MUNICIPAL DE

FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTÍDÃO 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 ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dividas de
responsabiiidade do contribuinte acima, relativas aos Mbutos deste município, administrados por esta
Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

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 h/lunicipai da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista
nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal 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 fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que
venham a ser apurados pela autoridade administratíva.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo
endereço eletrônico: http://www.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. Ê 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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