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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nfi 294/2019

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

CNPJ/MF Nfi: 03.218.556/0001-47

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP m 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$ 122,45 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)
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CONTRATO ADMINISTRATIVO m 294/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP N^ 028/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2019

4S CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
(ADMINISTRAÇÃO), QUE ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE UBAITABA E DE
OUTRO. A EMPRESA MARCO ANTONIO SOUZA
PASSOS E CIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE UBAITABA^BA, inscrito no CNPJ/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,51, 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 ÁS 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta ca 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

CLAUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1 - O Valor Global do presente contrato é de R$ 122,45 (Cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco
centavos), conforme itens, quantitativos e valores unitários:

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001-63
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ITEM DESCRIÇÃO UND QÜANT
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

12 BLOCO AUTO-ADESIVO 04 CORES, 38 MMX 51 MM C/ 50FLS PCT 10 4,37 43,70

29 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, CORPO E

REOPIENTE DE RECARGA PLÁSTICA TRANSPARENTE,
PONTEIRA, TAMPA E POPETEIRA DE ENCAIXE, TINTA NA COR

PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.

CX 1 32,75 32,75

58 ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 240MM X 340 MM UND 200 0,23 46,00

TOTAL:
122,45

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 fetura 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.
§ 28 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara em
aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
§ 38 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.
§ 48 A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

CLÁUSULA QUINTA- PA FORMA i 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 NS 028/2019 SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), Termo de
Referência, Anexo I, 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 dó servidor

§ 28 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.
§ 3® 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.
§ 4a 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.
§ 6® Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora tera o prazo de 24(vihte quatro) horas para
providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste
edital e de ressarcir à Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma^ disposto neste
instrumento convocatório. ^

CLÁUSULA SEXtA - DAS OBRIGAÇÕES \

Rua Rafael Òliveira, 01 - Centro « CEPí45.545-000 • CNPJ: 016137309/0001"
Uti^taba • BA.
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DA CONTRATADA;
I - Constituem obrigações da Contratada-

forma I,
ngorosamante as especillcaçôes conadr

C) Prestar todos os esclarecírròntos que fo^^^ responsabilia

:.s;. w»- J.

§ 2 Excepaonalmente, será admitida entrega de produto com marca divprca Hs.
proposta de preços da empresa CONTRATAda aJÍaJ^ 7 ? diversa da que

§ 3 A avallaçao da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada d

ntegral e no prazo
s fem sua proposta

ádes;

1 malidade de caráter

prazo máximo para
integral do pedido,
írtida e, era caso, de
neste instrumento,

ifoi apresentada na
. superior à marca
toeio de documento

»ela CONTRATADA
técnico de análise

DA CONTRATANTE:
I - Constituem obrigações da Contratante:

S  P^^os indicados, os pagamentos devidos à Contratada-

Lei. Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa ondal no prá td) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor designa4
CLAuSULA sétima - DO REAIOSTAMENTO
Os preços contratados sâo fixos e irreajustáveis,

a d^^lT&eeô/siL ^« pi-eços contratados para promoção do equilíbrio financeiro

'O

ca

atraio

CLÁUSULA OITAVA - OAS SANÇÕES
to raso de Inexecução parcial ou total das condiçfies fixadas na licitação, erros ou
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu crfté

®  defese, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes
a] Advertência por escrito, nos casos de fal^ leve.

•'f'!,"''® P""" centolpor dia, nos rasos atraso na entrega do obietoial
Lafor ™?r™"r H ií® J Valor da parcela não entregue, quando não comprovirmaior ou caso formito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazii
venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11» dia de atraso, será consideradi >
total da obngaçao assumida. ^
J Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de destu
das Obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pelai A
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar coi»
Ubaitoba por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos rasos de falta grave, consideradas ai
prejuízo a Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Püblica (decUraçâo de inidoneidade)
5(cinco} anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou
contrato, comportar- se de módò inidôneo, cptoeter fraudeilscal ou qualquer ato ilícito.
§ 19 As multas referidas nesta cláusula serão dàamtadas no pagamento ou cobradas judicial

Pé o

fratd

m

me

Rua Rafael Oliveira,

wsEttaattc&âíM

Centro. CEP: 45.S4S

Üfeltaba-BA.
CNPJ: 016137309/0001

o;

 estabelecido por

m base no Art 65,

na execução do
rio, isolada ou

|anções:

até o limite de 10

motivo de força
estabelecido, que
dêscumprimento

primento total
dministraçâo.
o município de

Ruelas que causem

período de até
ar a execução do

nte.
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5 2" As sanções previstas nas alíneas "a" e T poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas

Ta»' Armutal 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)
partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicial ,
do artigo 86 da Lei n® 8.666/93. ^
S 4® As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstancias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprovaveis, a
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cincoj dias u eis
da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 5® No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a
§ òSApós o 11® (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTb
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 previstasna Lei n®. 8.666/93, e também, pelas normas que regem a Ata de Registro de Preço.
§ 1® A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos Ia XII, XVII e XVIII do art 78 da Lei 8.666/93. 002:^^/0.,
§ 2®Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n . 8.666/93, nao cab
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,

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o
fomecíraentó objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.

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

§ 42Na 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. - - 1
§ 5®A 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 comunicará C0NTRATAN1E no prazo de 48(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 6» A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e sè^s ADITAENTOS, no Diario
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. .

CLÁÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - D A FISCALIZAÇÁO DO CONTRATO \ ̂

Rua Rafael Oliveira, 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNPJ: OT^I 37309/0001-68
übaitàfcjsi ̂  nnnnn



8 66™93 necessano à regularização das falhas observadas como prevê
ei

íervidor designado,
deste instrumento.
iGução do mesmo,
Artigo 67. da Lei

e

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
^ partes elegem o Foro da cidade de Ubaltaba, Bahia, que prevalecerá sobre oualou
P ivilegiado que seja para dinmir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 fduasl vias dfc
na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Ubaltaba (BA), 08 de novembro de 2019.

i

MUNICÍPIO DE UBAITABA
Sueli Carneiro da Sfl^iCarvalhO'- Prefeita Municipal

(Cohttvtante)

MARCO A

Marco Aj^nio Souza Pc
(Contratado)

SEGIALTDA
sos

Rua Rafael Oliveira^ 01 - Centro • CEP: 45.545-000 • CNRJ: 016137309/0001-6 í
Ubaitaba - BA.

r outro, por mais

igual teor e forma
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Voltar

CAIXA ÉCÔNÔMiCÀ FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGtS-CRF

Inscrição: 03.2i8.s56/0001-47
Razão Sociai:MAaco antonio souza passos a cia lida
Ehder^: lad 00 paraíso s/n / centro / camamu / ba / 45445-000

A caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere o Art.
7 dà L^" o36, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Vaii«lade:2S/10/2019 a 23/11/2019

Certificação Números 2019102501571106943617

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

A utiiizaçâo deste Certificado para oscondicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa.
vinww.caixa.gov.br
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Prefeitura Municipal de Camamu
PMC

Praça Dr Pirajá da Silva, N® 275 • Centro

CNPJ. 13753306000160

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

A Prefeitura Municipal de Camamu, a requerimento da pessoa interessada MARCO ANTGNIO
SOUZA PASSOS & CIA LTDA - ME, CERTIFICA, para OS fins que se fizerem necessários, que a pessoa
juridíca/fisica a seguir referenciada nâo registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a
presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 06/01/2020. ressalvado o direito da Fazenda
Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou nâo. constituídos anteriormente a esta data
mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000008150 Inscrição Municipal; 7600125

Contribuinte: MARÇO ANTONIO SOUZA PASSOS & CIA UTDA - ME CPF/CNPJ; 03218556000147

Nome Fantasia: MIX PAPELARIA

Endereço: RUA DO PARAÍSO, 51 Complem: CASA

Bairro: CENTRO CEP: 45445000

Cidade: Camamu • BA

li^scriçào Est.: Data de Abertura: 10/02/2005 Data de Encerramento: O

Atividade: COMÉRCIO VAREGISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

—Ativldad©(8) CNAE — —

Comércio varejista de, adisos de ;papelaría

COMÉRCIO VAREJISTA PE LIVROS

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitáríos

Comércio varejista de ártigos 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 oubos artígos de uso pessoal e doméstico fíâo especificados anteriormente

Comercio varejista de aràgos de anmarinho

Comércio var^ista dé tecidos

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista especializado de eietrodomésllcos e equipamentos de áudio e vídeo

Recarga de cartuchos para equipanTentos de informática

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFÔRMATICA

Comércio varejista de material elétrico

L^SS^ê^fépartamentps
C6tóaie(«>í6®ptel8rf|aá3^Í}^em^s^lífSÍÍi^^ de produtos alimentícios - minimercados. mercearias e
Instalação e manuten^o deeii^más centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
— Sóciofs) — —— — ~

Validade: 06/01/2020 Usuário: JORGE

MARCO ANTONlO SOÜZA PASSOS 72655305515

:i4^
Responsável

nnnnn'



GOVEI^P BO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 11/10/2019 11:47

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os oféltos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.856 de 11 de dezembro de 1981 - Côdi0O
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão m 20192824314

RAZÃO SOCIAL

MARCO ANTONlO SOUZA PASSOS & CIA LIDA

aiSCRiÇAd ESTAOUAL CNPJ

851.216^1 03.218.556/0001-47

Fica certificado que não constam, até a presente data. pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
Identificada, relativas aos tributos adrrãnistrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à Inexistência de débitos, inolusiw <» Inst^ na WviteAtiva S^mb^»nLTprocun«lo^^ Geraldo Estado, ressalvado o direito da Fazenda Püblca do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/10/2019, conforme Portaria n« 918/99. sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE OESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS ou via INTERNET, NO ENDEREÇO http J/wv«w,se<a*i»flOvd>r

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de Ina^ no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Rwíelta Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1
RelCertidsoNej}?.tíva.tpt
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BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Reatei Fédwd
CERTÍDAO

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

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

Nome: MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS & CIA LTDA
CNPJ: 03.218.556/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever ^"^isquer de
resDonsabiHdade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certi^do que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados Secretana
da Reoeita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniao (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
todos os óraâos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à f ^
sujeito pasivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n® 8.212. de 24 de julho de

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

Certidão emitida grafejitamertte 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 Invalkiará este documento.

Nova Consulta
, Preparar pigina
I para impressão
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCO ANTONIO SOUZA PASSOS & CIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: C3.218.556/0001-47

Certidão n°: 178017409/2019

Expedição; 29/07/2019, às 00:41:44
Validade: 24/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MARCO ANTONIO SOUZA 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 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 daaos
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 Publico
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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