
DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA- BA

Quinta-feira

19 de Dezembro 2019

Ano III-N* 164

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NS 284/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA
CONTRATADO (A): MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS E CIA LIDA

CNPJ/MF N2: 03.218.556/0001-47

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 028/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS (SAÚDE)
VIGÊNCIA: 08.11.2019 à 31.12.2019

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO:
08.11.2019

VALOR GLOBAL:
R$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos)
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Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaltaba-BA Tel.: (73) 3230-1411 | Gestor (a);Mueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diaríooficiaíba.com.br e garantido sua autenticidac c por certificado digitai ICP-BRASIL



C I D A D E DAS £ A N O A

CONTRATO ADMINISTRATIVO NS 284/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP N^ 028/2019
PROCESSO ADMINISTRATIV0183/2019

29 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÃS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SAÚDE),
QUE ENTRE SI CELEBRAM. DE UM LADO O
MUNICÍPIO DE UBAITABA E DE OUTRO, A
EMPRESA MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS E
CIALTDA.

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNFJ/MF N® 16.137.309/0001-68, com sede administrativa 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 MARCO
ANTONIO SOUZA PASSOS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) N" 03.218.556/0001-47, estabelecida na Rua
Ladeira do Paraiso.Sl, 45.445-000, Camamu-BA, representada neste ato por seu representante legal o Sr.
MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS, inscrito no CPF n® 726.553.055-15, portador do RG n® 06.683.354-08 SSP-
BA, residente e domiciliado a Ladeira do Paraíso, N® 115, centro, CEP: 45.445-000, Camamu-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 (SAÚDE), 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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

03.07.07

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.07 - SEC.

MUN. DE SAÚDE

2114-GESTÃO DAS

AÇÕES A CARGO DO
FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE -15%

339030-MATERIAL

DE CONSUMO
02

03.07.07

SECRETARIA DE

SAÚDE

03.07.07 - SEC.

MUN. DE SAÚDE

2118-PAB-PlSO DE

ATENÇÃO BÁSICA
339030 - MATERIAL

DE CONSUMO
14

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - O Valor Global do presente contrato é de R$ 375,82 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos), conforme itens, quantitativos e valores unitários:

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

Ubaitaba - BA.
nnnni
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§ 6« Enj ̂álquar de rernsa, a «Represa VôitçeéSfca ferâ o pmo de 24tvfníe
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Voltar ImprinMr

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.218.556/0001-47
Razão SOCiahMARGO antonio souza passos & cia ltoa
Endereço: lad do paraíso s/n / centro / camamu / ba / 45445-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/10/2019 a 23/11/2019

Certificação Número: 2019102501571106943617

Informação obtida em 04/11/2019 08:22:46

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

Píaça Dr Pirajà da Siíva, N® 275 - Centro

CNPJ; 137533G6000160

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

S0U2A PASSOS^Â^riATTnT a requerimento da pessoa interessada MARCO ANTONiO
«  CIA LTDA - ME, CERTÍFICA. para OS fins qu6 se fizerem necessários que a oessoajuridica/fisica a seguir referenciada nâo registra débitos mobiliários com os cofres públicos níunicipais até a

presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até q dia 06/01/2020, ressalvado o direito da Fazenda
constituídos anterlormento a esta data

Cadastro: 000008150 In^rlçâo Municipal: 7600125
Contribuinte: MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 03215556000147
Nome Fantasia: MIX PAPELARIA

Endereço: RUA 00 PARAISGr 51 Complem: CASA
Bairro: CENTRO CEP: 45445000
Cidade: Çamamu*BA

Inscrição Est.: Data de Abertura: 10/02/2005 Data de Encerramento: O
Atividade: COMÉRÇIG VAREGISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

-Atívidade(5) CNAE

Comércio varejista de artigos de papelaria

COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nâo especificados anteriormente
Comercio varejista de artigos de armarinho

Comércio varejista de tecidos

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista especializado dé eletrodornésticos e equipameritQS de áudio e vídeo
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA
Comércio varejista de material elétrico

LÍ|S'§l^fiipartamentos1)WlS?^^lBt8Í*®^ Validade; 06/01/2020 Usuário: JORGE
CbtóOíeíEOí6i«ôpteleert«d«aíiSJfea:em|®Faça8^í^&$Sfò de produtos alimentícios - mtnimercados, mercearias e
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, delimitação e refrigeração

Sócio(â) ^

MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS
72655305515

Responsável
nnnnnt^



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 11 /10/2Ó19 11:47

Certidão Negotiva de Débitos Tributários

(Emitida para 09 «foitos arts. 113 a 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N®: 20192824314

RAZÂOSOCtAi.

MARCO ANTONlO SOUZA PASSOS & CIA LTDA

inscrição ESTADUAL CNPJ

051.21&86] 03.218.556/0001-47

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou juridíca 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 Procunadona Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em11/10/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTiCiDAOE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS iNSPETORíAS

FA2^HPARIA$ OU VtA INTERNET, N http:/Awwv\r.sefez.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão oríginat de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receitá Federal do Ministério da Fazenda.

nnnnn/
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
POItM

Receita Federal

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

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

Nome: MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS & CIA LTDA
CNPJ: 03.218.556/0001^7

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://ffb.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 09:26:53 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2020.

Código de controle da certidão: 8618.8E33.DCEC.DDD9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta I Preparar pigina
I para Impressão
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCO ANTONÍO SOUZA PASSOS & CIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.218.556/0001-47
Certidão n°: 178017409/2019

Expedição: 29/07/2019, ás 00:41:44

Validade: 24/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MARCO ANTONIO SOOZA PASSOS & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n®

03.218.556/0001-47, 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.

iüi; SI . ! u:--. !.H-
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28/10/2019 003994479
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO gRTAnii Ai

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1» GRAÜ

CÈmiDÃO N": 003994479 FOLHA-1/1

"O «o Tribunal d. Ju«l,a

anlerio.^fa^K «ahia.

WDBW^ÍoPAKM.TETOKlf^^

Os dados informados são de Tesponsabiiiciade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida oeio

STnS. "O bane? 3e Sí plfo ??rtío de 20
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas,

w  foi emitida pela Internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão Adós
esta data será necessána a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 28 de outubro de 2019.

003994479
PEDIDO N®:
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