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ADMINISTRATIVO 291/2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP 042/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 341/2017

IQo CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO QUE ENTRE SI
CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE UBAITABA

E DE OUTRO, A EMPRESA I F DE M BASTOS DE

UBAITABA.

O MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, inscrito no CNPJ/MF 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 J F DE M BASTOS DE UBAITABA, inscrita no CNPJ (MF) N^ 26.910.492/0001-
46, estabelecida na Praça 27 de julho, 15, térreo, centro, Ubaitaba-BA, representada neste ato por seu sócio
o jOÃO FELIPE DE MAGALHÃES BASTOS, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n^ 031.288.185-17, portador
do RG ns 15.772.230-98 SSP-BA, residente e domiciliado à Rua José Magalhães, 48, Bairro Bela Vista,
Ubaitaba-BA, CEP: 45545-000, 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 Ns 042/2017, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Pregão a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme especificações do Termo
de Referência constantes no Anexo I - Especificações/Proposta de Preços, para inclusão no SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇO.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em 31/12/2018, ou com o

fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro.

CLAUSULA TERCEIRA

Os recursos financeiros

- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
para fazer face às despesas correrão or conta da seguinte dotação orçamentária:

03.08.00

SEC. OBRAS ESERV

URBANOS

03.06.00-SEC.

MUN. DE EDUCAÇÃO

03.07.00-SEC.

MUN. DE SAÚDE

03.04.00

SECRETARIA DE

UNIDADE

: ORÇAMENTARIA '
03.08.08

SEC. OBRAS E SERV

URBANOS

03.06.06- SEC.

MUN. DE EDUCAÇÃO

03.07.60 FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE

03.04.04

SECRETARIA DE

PROJETO/
ATIVIDADE,

2126-GESTÃO DAS

AÇÕES DA SECRETARIA
DE OBRAS

2111-MANUTENÇÃO
DO ENSINO

FUNDAMENTAL

2114_ GESTÃO DAS
AÇÕES A CARGO DO

FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE 15%

2103 - GESTÃO DAS

AÇÕES DA SECRETARIA

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

339030-

MATERIALDE

CONSUMO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

339030-

MATERIAL DE
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ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO | CONSUMO

03.09.00

SECRETARIA DE

DESENVOLV, SOCIAL

03.09.00

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.00

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.00

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.00

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.09

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.09

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.09

SECRETARIA DE

DESENVOLV, SOCIAL

03.09.09

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

03.09.09

SECRETARIA DE

DESENVOLV. SOCIAL

2125-GESTÃO DAS

AÇÕES DA SEC. DES.
SOCIAL

2144-GESTÃO DAS

AÇÕES DO BOLSA
FAMÍLIA-IGD

2448-SERV.

ESPECÍFICOS DE

PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL-CREAS

2450-SERV.

CONVENIÊNCIAS

FORTALEC.AOS

lOVENS
4037 - GESTÃO DAS

AÇÕES CRAS - CENTRO
DE REF.DEASSIST.

SOCIAL

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

.  339030-

MATERIALDE

CONSUMO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

339030-

MATERIAL DE

CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - O Valor Global do presente contrato é de R$ 5.998,06 (Cinco mil novecentos e noventa e oito reais e seis
centavos), referente aos Lotes 09,13,17 e 22, conforme itens, quantitativos e valores abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

BOTA DE BORRACHA - TAM.

DIVERSOS

CAPA DE CHUVA COM CAPUZ

FORRADA NA COR AMARELA

LUVAS DE VAQUETA TAMANHOS

DIVERSOS

MASCARA DE PROTEÇÃO - COM

RESPIRADOR

UND. QUANT. MARCA

PAR 22 VULCABRyl

UND I 08

PAR 07 YELING

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

R$ 36,00 R$ 792,00

R$ 24,00 R$ 192,00

R$ 22,00 R$ 154,00

R$ 5,15 R$ 154,50

TOTAL R$ 1.292,50

LOTE 13 - PRE-MOLDADOSI

ITEM ■ DISCRIMINAÇÃO

l. LAJE PRÉ-MOLDADA

UND. I QUANT. MARCA

RIOACARAÍ

VALOR

UNIT.

R$36,05

VALOR

TOTAL

R$ 504,70

DISCRIMINAÇÃO

CABO MULTIPLEXADO 16MM

UND. QUANT MARCA
VALOR VALOR

UNIT. TOTAL

R$484,10 R$ 1.936,40

TOTAL R$ 1.936,40

IB

DISCRIMINAÇÃO UND. I QUANT MARCA VALOR VALOR
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CAIXA DE EMBUTIR 2 X 4 EM PVC

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, 06 DlIUNTORES
CAIXA PADRÃO, BIFÁSICA
HASTE PARA ATERRAMENTO, 2,4 MT

PADRAO BIFASICO COMPLETO:

QUADRO DISTR., PLÁSTICO, 02

DISJUNTORES

UNIT.

MONDIALE I R$1,03
SCHINEIDER R$34,50

TAF R£ 153,50

OLIVIO R$ 25,50

TAF R$350,20

TOTAL

R$ 12,36

R$ 172,50

R$921,00

R$51,00

R$ 1,050,60

SCHINEIDER R$ 19,00 R$ 57,00

TOTAL R$ 2.264,46

II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o 15® dia

do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo

departamento responsável.

III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento,

devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos

quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento

das Notas Fiscais e/ou Faturas.

§ 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 peia própria Contratada, obrigatoriamente com o número de

inscrição no CNP| 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 CNP{s.

§ 4® A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e

trabaihistas.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, dos

órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.

II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total

responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS^ N® 043/2017, 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 Sfcincoj dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação. 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 iicitante

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.

§ 2® A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estlmando-se as quantidades e datas de

entregas futuras dos produtos licitados,

§ 3® 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.

§ 4® 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.

§ 5® 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 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

ressarcirá Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento

convocatório.
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA:

I - Constituem obrigações da Contratada:

a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento emitido peio
setor de compras, de forma integrai e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo

rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comerciai, 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 peio Contratante qualquer anormalidade de
caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais.

§12 A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de ZCdois) 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 cora as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar,
inclusive em rescisão unilateral do contrato.

§ 2» 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.

§ 3® 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;

b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no prazo estabelecido por
Lei.

d) Fica designada servidora para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, a Sra. Suilan da Silva

Alves, Matrícula ns 7448, portaria n® 003/2018.

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,
il, 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 11® 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 inido.neidade) 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.

§ 1® As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
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§ 2- As sanções previstas nas alíneas "a" e "f poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas

nas alíneas "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 n® 8.656/93.

§ 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.
§ 5® No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
§ 6® Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias corridos

na entrega da parcela dos materiais solicitados.

§ 7- Após o 11® (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 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 I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2® Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n®. 8.666/93, não cabe à
CONTRATADA direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos è. tributos, incidentes sobre o

fornecimento objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ■ COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratante serão cobradas através de processo de execução, constituindo este

Contrato, titulo executivo extrajudicial. O mesmo se dará em relação a contratada por infrações ao presente

contrato, inclusive com possibilidade de retenção de créditos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1® A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 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 ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 3® O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.
§ 4® 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.

§ 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 comunicado à CONTRATANTE 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 seus ADITAMENTOS, 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,
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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) 04 de dezembro de 2018.

município detibaitaba

Sueli Carneiro da Silva Carvalho- Prefeita Municipal
(Contratante)

IF DE M BASTOS DE UBAITABA

João Felipe de Magalhães Bastos

(Contratada)

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

Ubaitaba - BA.



03/09/20ie

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: J F DE M BASTOS DE UBAITABA

CNPJ: 26.910.492/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas 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-Gerai 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://vwvw.pgfn.gov,br>.

Certidão emitida gratuitamente oom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:38 do dia 03/09/2018 <hora e data de Bras(lia>.

Válida até 02/03/2019.

Código de controle da certidão: 6C90.DE56.E274.FB91
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J F DE M BASTOS DE ÜBAITABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26 . 910 . <3 92/0001-46

Certidão n°: 157663179/2018

Expedição: 03/09/2018, às 10:34:23

Validade: 01/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que J F DE M BASTOS DE ÜBAITABA

(MATRIZ B FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

26.910.492/0001-46, 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.

UBAITABA

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.

34VÍJ9S â sugestíes: jn-.ltítst. ; us . Li
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CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26910492/0001-45

Razão Social: 3 f de m bastos de ubaitaba me

Endereço: pc 27 de julho is terreo / centro / ubaitaba / ba / 45545-000

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: 05/11/2018 a 04/12/2018

Certificação Número: 2018110523300460098957

Informação obtida em 13/11/2018, às 17:49:16.

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

https;//www.slfge.calxa,gov.br/Empfesa/Crf/Crf/FgeCFSlmprlmlrPapeLasp
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SECRETARIA DA FAZENDA

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«: 2701116

RAZAO SOCIAL

J F DE M BASTOS DE XJBAITABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

137.877.962 26.910.492/0001-46

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 13/11/2018, conforme Portaria n® 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefar.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do carláo originai de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federai do Ministério da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE TRIBUTOS

Cadastro de Atividades Econômicas

Certidão Negativa de Débitos Fiscais

N° 0000447/2018 ;!
RAZÃO SOCIAL: 0007731 - J F DE M BASTOS DE UBAITABA - ME

CNPJ: 26.910.492/0001-46 Cod. Contribuinte: 0001740 Insc. Municipal; 0001682

ENDEREÇO: PROCESSO:
PRAÇA 27 DE JULHO, N° 15 • TERREO - CENTRO • UBAITABA - BA - CEP: 45545000

Certifico, que inexiste debito impeditivo da expedição dessa certidão em nome do contribuinte
acima identificado, ressalvado a Secretaria Municipal da Fazenda o direito de cobrar qualquer
importância que venha ser considerada devida.

Observação:

VALIDADE = 90(Noventa) dias

Ubaitaba-BA. 20 de Novembro de 2018 as 09:08:39 hs.

Funcionário Expedidor


