
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

‘×＝Jl' SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
cI - 	- 	 :14.242.20α0001・65 

CONTRATO 222/2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE 
PO9OES/PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES ・  E A EMPRESA IBIRA 
COMERCIO DE MOVEIS EIRELE. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po9うes - Bahia - 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo limP Leandro Araロjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa IBIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELE, pessoa 

juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ no 12.109.094/0001-10, com endere9o comercial 
Av. Alexandre Quinto, n。  148, Centro, Ibirapitanga, Bahia, CEP: 45.500-000, aqui denominada 
CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg自o Presencial no 071/2019-SRP 
nas disposi96es da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, 
resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as clausulas e condi96es seguintes 

I・  CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato fornecimento de m6veis em atendimento a diversas 
Secretarias deste Municipio, conforme descri96es do Edital Preg合o Presencial n。  071/2019- 
SRP e Ata de Registro de Pre9os 081/2019 

§1。 - A Contratada ficar自  obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato 
acr白scimos ou supress6es na aquisi9白o dos materiais objeto da presente licita9ao, de at 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n0 
8.666/93 com suas ulteriores altera96es 
§2。 - A presente contrata9ao est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Prego 
Presencial n。  071/201 9-SRP, com base no, do art, 11, da Lei no 10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUいO 

a) O Regime de Execu9ao do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedincia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  071/2019-SRP e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9ao, ea Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1 993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94 

b) - Os produtos objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagem adequada 
c) De 04 dias, a partir da solicita9ao da Contratante 
d) De imediato no prazo de ate 24 horas para alguns itens em pouca quantidade 
e) A a9自o ou omiss言o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, nao eximir 

contratada de total responsabilidade na execu9ao do contrato 
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030201 Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento 
030301 Secretaria Municipal de Finan9as 
030401 Secretaria Munic. de Agricult. Meio Ambiente de Desenvol. Rural 
030501 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serv. P自blicos 

UNIDADE 
OR9AMENTARIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 
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§ lo - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar白  ap6s 
aooiaaos peia uoniratante, tocas os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera96es da Lei 8.883/94 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 - O prazo do Contrato ser自  da data de sua assinatura at白  o dia 31 de dezembro de 2019, e 
de acordo com as solicita96es da Contratante nao se computando os casos previstas no artigo 
1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PRE9O, CONDIC6ES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser自  de R$ &441,00(seis mil quatrocentos e 
quarenta e um reais) resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do 
Edital do Preg自o Presencial no 071 /201 9・SRP e Ata de Registro de Pre9os 081/2019 

§1。 - Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  esto inclusos todos os custos e 
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros 
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar na fiel cumprimento 
deste instrumento 
§2。 - O pagamento ser自  efetuado, em at白  30 (trinta) dias ap6s a apresenta9ao da Nota 
Fiscal/Fatura e/ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue 
§3。 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissao da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento ser自  imediatamente devolvido para substitui 自o e/ou emissao de Nota de 
Corre95o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao sera considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual 
§40. Os Pre9os ofertados ser含o fixos e irreajustveis 
§50 一 0 pre9o ajustado de que trata o item 4.1, ser自  corrigido anualmente, a partir da data de 
assinatura deste Contrato, independentemente do numero de parcelas que tenham sido 
faturadas, ou na menor periodicidade permitida pela legisla9ao pertinente, com base na 
varia9含o do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outro i ndice oficial e que mais 
eficientemente elida os efeitos inflacion自rios da moeda corrente nacional, tipo INPC ou outro 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota9o 
Or9amentaria a seguir especificada 

UNIDADES ORCAMENTARIAS: 
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ATIVIDADE 
PROJETO 

/ 

4.122.04.2.012 	Manutenção 	da 	Sec. 	Municipal 	de 	Administração 	e 
Planejamento 

4.123.05.2.013 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 
20.608.06.2.014 Manutenção da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Rural. 

15.451.07.2.019 Manutenção da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços 
Públicos 

ELEMENTO 
DESPESA 

DE 
4.4.90.52.00 — Equipamentos E Material Permanente 

FONTE 00. 

CLALJSLJLA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA96ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTRATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE 
6.1.2 - A CONTRATADA ser白  legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contrados corn terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais, securit自rios, comerciais e outros fins, a eles nao 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 
6.1・3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, neglig6ncia, impericia ou 
imprud6ncia, na execu9ao do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9含o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir自  a responsabilidade total pela execu9ao do contrato 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que 白  parte integrante deste Contrato 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra9吾o, em caso de rescisao administrativa prevista 
no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.71 A CONTRATADA dever白  manter, durante toda a execu9ao do contrato, todas as 
condi6es de habilita9ao e qualificacao exigidas na licita9ao, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666)93 
6.1.8 - Comunicar a Prefeitura Municipal de Po9うes-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias teis ap6s a verifica9ao do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9白o, em at 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorrncia, sob pena de nao serem considerados; 
6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 

6.1.1- A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 

6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitarios, comerciais e outros fins, a eles não 
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou 
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato. 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisào administrativa prevista 
no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.7- A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no 8.666/93. 
6.1.8 - Comunicar Prefeitura Municipal de Poções-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
força maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis apos a verificação do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprovação, em até 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorrência, sob pena de nâo serem considerados; 
6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

Paragrafo Unico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 
a) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Municipal; 

Parágrafo Onico A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal0s) e/ou 
fatura(s): 
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
!l==r 一一 	 ESTADO DA BAHIA- - - --- - 
‘こ  JL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO 
~ 	 cNPJ:14・242・ 20OIOOOl ・65 

Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni含o e 
Tributos Federais, junto ao INSS; 
Prova de regularidade junto ao FGTS; 
Prova de regularidade junto a Justi9a do Trabalho. 

6.2 ・  DA CONTRATANTE: 

6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Clusula Quarta, as obriga96es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos 
6.2.2 - A fiscaliza9白o do fornecimento sera por tecnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3- Poder白  a fiscaliza9ao ordenar a suspensao total ou parcial dos servios, caso n'o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de 
outras san96es que possam se aplicar a CONTRATADA 
6.2.4 - Emitir autoriza9白o de fornecimento 

6.2.5 - Indicar o gestor de contrato 
CLAUSULA SETIMA~ PENALIDADES 

7.1. Para a aplica9白o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9白o P自blica e a reincid6ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 
7.1.1. Advert白ncia escrita, corn o intuito de registrara comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuizos graves ao 

Municipio 
7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.08.666/93 e 

n. 10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina96es legais, garantida a pr白via e ampla 

defesa em processo administrativo 
7.1.3. A inexecu9ao contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9ao do contrato, 
sujeitara o contratado a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da 

infra9白o, obedecidos os seguintes limites m自ximos 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga9'o, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

negar-se a efetuar o refor9o da cau9ao dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convoca9ao; 
0,3% (tr6s d'cimos por cento) ao dia, at o trig'simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa inicial; 
0,7% (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, por cada dia subsequente 

ao trig6simo. 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item n白o impede que a Administraqao rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei 
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7.1.3.2. A multa, aplicada apOs regular processo administrativo, ser白  descontada da garantia 

do contratado faltoso 
7.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, al白m da perda desta, a 
contratada respondera pela sua diferen9a, que sera descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9ao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4. Nao tendo sido prestada garantia,a Administraao se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido 白  contratada o valor de qualquer multa porventura imposta 

7.1.3.5. As multas previstas neste item nao tm carter compensat6rio e o seu pagamento n自o 

eximir自  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrenles das infra96es 

cometidas. 
7.1.4. Serao punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administra9ao os que incorrerem nos ilcitos previstos nas 

disposi6es legais citadas 
7.1.5. Serao punidos corn a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administra9ao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni 白o 

ou at白  que seja promovida a reabilita戸o perante a autoridade competente para aplicar a 

puni9ao, os que incorram em outros ilcitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECUCAO E DA RESCISAO 

8.1. ー  A rescisao poder ser 
8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejara a sua resciso 
imediata, com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 

motivos aqueles alinhados no artigo 78 e seguintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores 

altera96es, sem prejuzo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 - A inexecu9ao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9ao P自blica, em caso de resciso 

administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n・  8.666/93 e suas altera96es 

8.4. - Podera ainda o Municlpio de Po96es, BA, a seu crit白rio exclusivo e a qualquer tempo 

rescindir o contrato mediante pr白vio aviso a empresa contratada, com anteced白ncia minima de 

30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada nao tenha 

dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at a data da resciso 

8.5 - Da rescisao do CONTRATO pelo n言o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 

especifica96es, projetos ou prazos caber白  recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, contados 

da intima95o do ato 
8.6 - Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9ao espec ifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9o 

CLAUSULA NONA ・  CONDICOES GERAIS 
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9.1 - Ser白o de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi自rios, planos 
estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao 
objeto executado por ela 

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execu9合o deste 
Contrato, quando necess白rio por convenincia dos servi9os ou da Administra9自o, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9ao, o Edital e seus Anexos 
e a Proposta de PreCos da CONTRATADA; 
9.4 - N含o Ser自  permitidos a CONTRATADA, Subempreitar de torma parcial ou, ainda, sub 
rogar este Contrato; 

9.5 - Este contrato 自  regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma duvida em casos 
omissos 

CLAUSULA D亡CIMA ・  COBRANGA JUDICIAL 

As importncias devidas pela Contratada serao cobradas atraves de processo de execu9ao, 

constituindo este Contrato ttulo executivo extrajudicial. ressalvada a cobran9a direta, mediante 

reten9白o ou compensaG白o de cr6ditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- FORO 

lii As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer自  sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dvidas oriundas do presente 

Contrato 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (tr白s) vias de 

igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

conforme 

Po96es/Bahia, 01 de novembro de 2019 

Empresa Contratada 
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Testemunhas 
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O PREFEITO MUNICIP凡DE P0加ES. BAHIA. no uso血 suas atribuides咽als, e ten 

溜iroduzidas pelas15.- OBJETO.器8.883:94 e ri' 9.潔8. anle a DISPENSAde omarnentaeo geral. corn reslairaoes議IlAO N'des de es- 

羅鴛熊灘薫鷺in Principals praasTE DE LICITAO,direla da emPresa C鰯灘des. EressoSIt.VA 
07弱5448551 in望nra rio CNPJ sob o n"35.058 349/0001-69min endere'o come町訓 a Rua 

PERMANENTE DE E'引lACAo, atravs de seu Presidente, deveramar昭Iltdd毒c曲 vets 

lendo emcoIn VIgA器農鍛ai do serviw deGabinete do P器790.00 cinco ml農紫e noventa reals)Learelro Ara9jo 

0 PREFEI TO MUNICIPAL DE POÇÕES. BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e len-
do em vista que foram comendas todas as fonnalidades da Le n° 8.666/93 com as °edifice- 
ções introduzidas pelas Teis n° 8,883d4 e n° 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
078/1019.- OBJETO. semecis de omanent.Não geral, com restaurações e criações de es-
paços natalinos pam a Omarrentação Nealina das principals preças da old** de Payees. E 
atentardo ao Parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, HOMOLOGA o prozesso 
de DISPENSA DE LlerrAçÃo. para a contratação direta (ia empresa GENIVAL SANTOS SILVA 
07569448561 escnta CNPJ sob o n° 35.058 349/0001-69, com endereço comercial a Rua 
Agostinho Vicente Nery n° 90, Bairro Agude, Poeões. Bahia, CEP: 45.260-000, COMISSAO 
PERMANENTE DE L 'CI TAÇAO, armies de seu Preedente, devera tomar as Medidas cabbed, 
tendo em vista °Valor Global do serviip de: RS 5.790.00 (cinco mll setecentos e noventa Frees) 
coin Vigência 31(12/20190 Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2019. Leandro Araújo 
Mascarenhac - Prefero Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N。227/2019 EXTRATO DO CONTRATO N°227/2019 

DISPENSA No 07812019 DISPENSA N° 078/2019 

CONTPIJAI'lTE . PREFEITURA MUNICIPAL DE PO叩ES, CNPJ N' 14.242.200/0001 
"Pra9a d,ュ  Eon/erien’ ロ2. Cmm 肥sue mm に”肥Ste ョ切 mF鵬enlado pelo seu 
Preterto Mu,.'::,po つ Sr LeandroAraUjo Mascarenhas CON丁RATADO - GENIVAし SWOs 
引LVA 0756914既SI. inscrita rio CNPJ Sob Oプ35.058糾9a〕01る9. com  endemfoco叫m周  
a Rua /.gos:.nmIce:肥 lery n'助 BainoA'ode, Poかs Bania CEP 45.250-000, ORlE 

To sema Oman麟Orr:amenlao geo Natai,rna das prir器inP r器uraes e criaesda cidade de Poo器:paOs natalirms paraundo da spensade 
Licitao N' 078mil setecentos e器誌器, ntralo 21/il/dncia3l /12/2驚 Valor doPrefeio -農蕊$ 5.790,00 cincojo Mascarenhas. 
ADJUDICACAO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITA9AO 

No 079/2019 

A Comisso Permanenle de Licita'o de Poes 助hia. com  base no art. 24, Inciso It 
da Lei 8."6肌e suas altera96es msietiores, e no Parecor Juridico, ADJUDICA o obelo 
da DISPENSA DE LICITAいO N'm/2019.presla9自o de servios referente a loca 』o dem 
e鳳eco para reai:ze'o da Marcha do Dend白  .白  Novembro Negro pronmvido叫a Pre血而m 
Mu In, O ipa 山 P叫加spor inlerrntedio da Secrelada Municipal de Adminisi叫加 e Ple回a 
叫m5 CONTRATADOANA PAUu B旧日RO 日RITO 70945462549, inscrita no CNPJ sob 
o n' 23,408.3921000n-2a corn endereo comercial a Avenrda Cm肥ゲ 25叩 BamBロ馴  
Vl6na da Conqu鳳ョ  Bahia. CEP: 45.051.135ぬor 馴obal do o可●bAd)udic加o. de: R$ 
5.0叩00( cinco mil reaislcom町‘ncia 22/1 2/20伯 Corriss加Permanente De Lici叫加 22 
呪novembro de 2oligi Joo Pedro Ribeiro Do Nascmm PRESIDEN正DA COMISS加  
Edivanda Jesus da S'ivo 'Membro da Comisso: Keb Cdstina Lima Santos Gomes -Membro 

CONTRNTANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, CNPJ N° 14.242.20010001- 
65 Prage 	Esndera n° 02, Centro. neste municiMo, neste ato represented° pelo seu 
Prefeito Muircrosit o Sr Leandro Araújo Mascarenhas CONTRATADO - GENIVAL SANTOS 
SILVA 07569118561. *soma no CNPJ soD o a° 35.058.349/0001-69, com endereeo comercial 
a Rua Agosunho Acenle Nery n° 90. Bad° Açude, Pogões Bahia CEP- 45.260-000, OBJE-
TO- serviços de ornamentação geral, com restaurações e criNdes de espaços natalinos paza 
a Ornamentação Natalma das principais prayas da cidade de Poções onundo da Dispensed° 
Liatação N° 078/1019 Data do Contrato 21/11/2019: Valor do Contrato RS 5.790,00 (cinco 
mil setecentos e noventa read), Vigencia31/11/2019. Prefer° - Leandro Araújo Mascarenhas. 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
W 079/2019. 

A Corned° Permanente de Licitação de Pações - Bahia. com  base no art 24, Incise 
da Lei 8.666,93. e suas alterações posteriores, e no Parecer Juridic°, ADJUDICA o objeto 
da DISPENSA DE L IC I TAÇÃO N° 079/2019.prestação de serviços referente a locagão de trio 
eletrico para realização da Marche do Dendê - Novembro Negro promovido pela Prefeltura 
Municipal de Pogdes por intermédio da Secretada Municipal de Administraçâo e Planeja-
mentos CONTRATADOANA PAULA RIBEIRO BRITO 70945462549, inscrita no CNPJ sob 
o n° 23.408.392/000i-28, com endereço comercial a Avenida CaelM n° 2500, Berm Brasil. 
Voóna da Concierge Bahia, CEP: 45.051-135Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 
5,000,00 (cinco mil reaisicom Vigência 22/12112019. Cornissão Permanente De Licitação, 12 

MISSÃO, de novembro de 1019) Joe° Pedro Ribeiro Do Nascimento PRESIDENTE DA CO 
Edivanda Jesus da Silva . Membro da Comissão: 	Cdstina Lima Santos Gornes - Membro 
da Comissão 

RATIFICAqAO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE 
LICITACAO N。 079/2019. 

A Prele,lurョ Muir/icョ de P叫tieシBalsaにom bョse riロ ann 00:50比 da Ler 8.666/93 

e suas alIeDISPENS A雷話器rIres, eAO N' 07器racer Juridico, roma9, conforme parecer農co a RatiticOMISSO際dsMA器I 
DE LIC i TA DISPE念謡urert'r Jundico emlido pel'ROCEORENTO LICITAT濡uradopa ra器器器I vem formalizarde ANA PAULA 
刊BEIPO PR片り ’0945462549, inscrita no CN円  sob o ザ 23.408.392,0001.21 com ende- 
reくo convert-al or Auennca Caeiu rr' 2500, Balrro 日「asil, V肋ria da Conquis白 Bah白 CEP 
45.051-1350 08正Ta pres町加 de semゆsre恒mnka 鵬叫加 de l rio eltrico para 肥一  
‘に叫ョo da Ma化ha dロロend'.' Novembro N叩m promovidロ mb Pre回山口 Muncゆ司 de 
P叫ties 叩「 Inleririrec:c ria Secretaria Munic胆 de Admrnistr叫ao e Plan町amentas叩 valor 

器R$ 5DlSP認o icinDE盟鵠留鵠認総器器o respectivo Processoo contrato com: M4A 農器器畿l島：器le do P retelto, 22 de rovembrode 2019). Learloro Aras 

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 079/2019. 

A Prefeitida Munciçai de Poções - Bahia, com base no art 24, Ines° II, da Lei 8.666/93, 
e suas alterações posteriores. e no Parecer Juridic°, toma Video a Ratificação do Ato da 
DISPENSA DE LiCITAÇÃO N° 078/1019, conforme parecer da COMISSÃO PERMANENTE 
DE [ICI TAÇÃO e Parecer Jundico maid° pee Procurador J uridico Municipal vem formaTize 
A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, para contratação direta de ANA PAULA 
RiBEIRO !SPIT° 70945462549, insane no CNPJ sob o n° 13.408.391:D001,28. com  ende- 
reeo cornerca a Avenida Caelité n° 2500, Berro Brasil, Vitoria da Conquista, Bahia, CEP: 
45.051-1350 OBJETO: prestagao de serviços referente a locação de trio elétrico para re- 
allzação da Marcha do Dendê - Novembro Negro. promovido pee Prefeiarca Municipal de 
Pcções por intermec:o 	Secretaria Municipal de Administração e Planejamentos re vaer 
de R$ 5 000,00 (ode° mil reais)com VigOncla 22111/2019, constante do respective Processo 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079r2019. devendo ser cetebrado o contrato com: ANA 
PAULA RIBERO BRiTO. Gabinete do Prefeito, 22 de novembrode 2019). Leandro Aran* 
mascarenhas - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N。  
079/2019 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POOES. BAHIA, no uso de suas aldbti6es legais, e 
ten面 eme畦a que foram camp耐as todas as loon訓町加es da Lei n。日 666/93 com as叫  
d配叫ties intruedu加ョ5pelas Leisn。＆日83月4en'9"g9日ョnk 日 O旧PENSA DE uqひ, 

Ao N' 0790019.- OBJETO' presta 肋de servios referente a Sc叫め de elo SUlCO pata 
円前z叫加 da Marcha do Deride - Novembro N叩ro. proniovdo胆la Pret'nura Municipal de 
P叫ties por I叱niied,o de Secretaria Munic中aIde Administr叫●oe日1刊anrianios, EdeflI 
do ao Parecer da CC'MiSS?O PERMANENTE DE LICITACAO, HOMOLOGA0 processo de 
DISPENSA DE LICITAいQpara acm「司叫加 diretad日 empres a ANA PA U LA R旧日RO日RI- 
TO 7094馴52549 'suada no CNPJ sob o n。  23.408.39210叩1-2a com em，叫o commala 

；農認'se nN EN I濃Sai rLIC誌asi器rAo. atrai農'モConqe seu農Bahia, CEP: 45.器35C0dente, dever tomar as mar農  
cabive,s. tendo en: r'sLa o Valor 引oba 加 servio de: R$ SD叫叩 (cinco mil reais知m 
Vig'ncia 22.12:2019). Oabtnete山Pre畑h22 de novembro de即伯 Leandro Ara可o Mas- 

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
079/2019. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES. BAHIA, no uso de sues atribuições legais, e 
*ndo em vista que foram compress fades as formaleades da Lei n° 8.666/93 com as mo-
dificações introduzid as pelas Leis n° 8.883/94 e n° 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITA- 
ç,Ao N° 07912019.- OBJE TO- prestaçao de sendiças referent° a boa* de trio eerie° para 
realização da Marche do Dendé - Novembro Negro. promoveo pela Prefeitura Municipal de 
Poções por intennédio da Secrete* Municipal de Administração e Planejamentos. E atentan-
do ao Parecer COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, HOMOLOGA o processo de 
DISPENSA DE L ICI TACAO, pea a contrataçao direta da empresa ANA PAULA RIBEIRO BRI-
TO 70945452549 inscrite no CNPJ sob o n°23,408.39210001-18, com endereço comercie a 
Avenida Camité ri1 250G. Bairra Brasil. Váória da Conquista, Bahia, CEP: 45,051-135COMIS- 
SAO PERMANENTE. DE LICITAÇAO, através de seu Presidente. deverá tomar as medidas 
cabives. tendo em vista o Valor Global do serviço de: R$ 5 000,00 (cinco mil reaN)com 
Veen:Fa 22.12.2019). Gabinete do Prefeito. 22 de novembro de 2019. Leandro Arabi° Ma* 
carenhas - Reim Municipal. 

EXTRATO DO CONTRATO No230/2019 EXTRATO DO CONTRATO N°230/2019 

DISPENSA N. 079/2019. DISPENSA N° 07912019. 

灘燕誉議A MUNICIPAL DEneste muricipio,ascaenhas CON薫熊N' 14.ntadoPAUl熊繊  

TO 70946462549, iAvenlea Caet n監no CNPJ soBairro Brasil器競392/Iorinui留1謂豊器農,rcial aOBJE- 
TOp「’引叫自o白 se叫'Os 円恒旧鵬 a boc叫自o de tno e胤ncロ para ・・吐日9加 da Marchョ do 

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES, CNPJ N° 14242.200.13001-65. 
Praga da Bandeira, n° 02. Centro. nes* municipio, neste ato representado pee seu Pratt° 
Municipal, o Sr. Leandro Ara Mascarenhas CONTRATADO - ANA PAULA RIBEIRO BRI-
TO 70945461549, inscrita no CNPJ sob o n° 23.408 391/0001-28, com enderego comercial a 
Avenida Caelité n° 2500. Bairro Brasil, Vittoria da Conquista, Bahia, CEP: 45,051-135OBJE- 
TO: prestação de seMços referente a locação de tno elétrico para realização da Marcha do 
Dendê - Novembro Negro. promovIdo pela Prefeitura Municipal de Pog6es por inermed* da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamentos oriundo da Dispensa de Licitação N° 
079/2019. Data do Contra* 22/11/2019: Valor do Contrato: R$ 5.000.00 (cinco 	reais). VIgên- 
cia22/12/2019. Pre**, - Leandro Aran* Mascarcnhas. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA SANIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCDES 
ESTADO DA BAHIA 
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Ter a-feira 
10 de Dezembro de 2019 
12-Ano -No648 

Terga-feira 
10 de Dezembro de 2019 
12 - Ano - N°  648 Po96es Poções 

Di'rio Oficial do 
MUNIcIPIO 
Ditirio Oficial do 
FASHION° 

Contratos Contratos 

PREFEITURA MUNICtPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POO:5ES 
ESTADO DA BAHIA 

E E 
PR 
OC 
Al) 
M 

NOME— OBJETO 

CONTRATO VALOR PRAZO 
MODALIDADE 

LICITAÇÃO 

ADAUTO DA SILVA SANTOS, pessoa 
juridka de direito privado, Inscrito no CNPJ 

156 i' 	19.709.842/0001-71, 	com 	endereço 
comercial Rua Arfind° Vieira da Silva, n° 55, 
Alto do Recreio.objeto do presente Contrato 
prestação 	de 	serviços 	de 	diárias 	de 

CONTRATO 
N°224/2019 01/11/2019 A 

02/12/2019 

PREGAO 
PRESENCIAL N' 

sonorização em atendimento as demandas do R$ 2.340,00 069/2019-SRP 

Gabinete do Prefeito c Secretaries Municipal 
de 	Administração 	e 	Planejamento 	deste 
Município 
GENIVAL SANTOS SILVA 07569448561, 
inscrita no CNN sob o n° 35.058.349/0001- 
69, com endereço comercial a Rua Agostinho 

182 
Vicente Nery IV 90. Bairro Açude. Poções, 
Bahia. 	CEP: 	45.260-000 	objeto 	deste 21/11/2019 A DISPENSA DE 
contrato, 	a 	prestação 	de 	serviços 	de 
ornamentação 	geral, 	com 	restaurações 	e 
criações 	de 	espaços 	natalinos 	para 	a 

CONTRATO ND227/2019 . Rs 5.790.00 
31/12/2019 LICITAÇÃO N° 

078/2019 

Ornamentação Natalina das principais pragas 
da cidade dc Poções, 

ANA 	PAI:LA 	RIBEIRO 	BIUTO 
70945462549, inscrita no CNPJ sob o n° 
23.408.392/0001-28, objeto deste contrato, a 
prestação de serviços referente a !movie) de CONTRATO DISPENSA DE 

trio cletrico para realização da Marche do N°230/2019 22/11/2019 A 	• LICITAÇAON° 
183 Dendé - Novembro Negro, promovido pela 12$ 5.000,00 22/12/2019 079/2019. 

Prefeitura 	Municipal 	de 	Poções 	por 
intermédio 	da 	Secretaria 	Municipal 	de 
Administração c Planejamentos 
GOLDEN 	PALCO 	PRODUÇÕES 
ARTISTICAS LTDA. pessoa jurídica dc 
(Brent) 	privado, 	Inscrito 	no 	CNPJ 	n" 
04.378.466/0001-86, com endereço comercial 

101 
Av. 	Alexandre 	Quinto, 	Térreo, 	Centro, 
Ibirapitanga 	- 	BA, 	objeto 	do 	presente RS 5.000,00 PREGA0 
Contrato a prestação de serviços Gráficos em 
atendimento em atendimento as necessidade 
do Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal 
de Administração e Planejamento, Secretaria 

CONTRATO N°2250- 
112019 01/11/2019 A 

31/12)2019 

PRESENCIAL N' 
051/2019. 

Municipal de Finanças, Secretaria Municipal 
de 	Agricultura, 	Meio 	Ambiente 	e 
Desenvolvimento Rural e Secretaria e Infra- 
Estrutura e Serviços Públicos deste Município 

MIRA 	COMERCIO 	DE 	MOVEIS 

EIRELE, pcssoa jurídica dc direito privado. 

Inscrito 	no 	CNN 	n° 	12.109.094/0001-10, 

con, 	endereço 	comercial 	Av. 	Alexandre 

Quinto. n" 148, Centro, Ibirapitanga, Bahia, CONTRATO EP 222/2019 R$6.441,00 01/11/2019 A PRESENCIAL N' 
31/12/2019 071/2019-SRP 

159 
CEP: 	45:500-000, 	objeto 	do 	presente 

Contrato 	fornecimento 	de 	móveis 	em 

atendimento 	a 	diversas 	Secretarias 	deste 

Municipio, 

LUIS CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA CONTRATO N128/2019 21/11/2019 Ã DISPENSA DE 



f「 of「 .f「鯉  -dl IIiSd. 難嚢糞峯費  

ali422. AzEvto 	 OFI.FVE REGTITRO DASPEISOAS RAM 3 
-15._••••4•• 	 P. 	 I a pat. Fl 

Autenticagio Mattel 
De•0401•91.10•11.6 1.• 1" Inc. Yr. 41 • SZ 1.11 foolaM118.105M04111 At 6 Mt Al 

do Lek &Padua/ 0.721/2110B•steodoe • Morrie ImsOWnabytIeatil, Papnidiplle 
do (Intents wowed., • snub!, nowirina. 0 nlwidsé oteclo.Dau 

C40. Auteedicação: 42670267191001060724-1; Oats: 07)07/2019 10:01 

Salo Digital de Fiscalizaplo llpo Norma/ C: AlS78.148-8Alie; 
valor T 	Oo Ato: 4,42 

eTtalta os didla lb ato era: 1417411/402419/9408/9444/4 

C
E

R
T

IF
IC

O
, n

a
 fo

rm
a
 d

o  a
rt.
 

5
6
  d

a
 L

e
i C

o
m

p
le

m
e
n

ta
r  n

°  5
5
9

/.2
0
0
5

, ve
rific

a
n

d
o
 em

 n
o

s
s
o

s
  a

rq
u
ivo

s
 n
o
 

c
o
n
sta

m
 d

é
b
ito

s
 d

e
 T

F
F

  e
 IS

S
C

N
  q

u
e
  im

p
e
ç
a

m
 a

  e
x
p
e
d
iç

k
  d

e
s
ta

 ce
rtia

o
 a

té
  a

 pre
se

n
ie

 d
a
ta

 em
 

n
o
m

e
 d

a
 e

m
p
re

s
a
  e

  c
a
d
a

s
tro

  a
cim

a
  id

e
n
tifica

d
o
, re

ssa
lva

n
d
o

  o
  d

ire
ito

  d
a
  F

a
ze

n
d
a

 P
ú
b

lica
 M

u
n
icip

a
l  d

e
  

co
b

rar,
 

e
rn

  q
u

a
lq

u
e

r  te
m

p
o

, o
s C

é
b

ito
s
 q
u
e
 ve

n
h

a
m

  a
  se

r  a
p
u
ra

d
o

s  p
e
la

 au
to

rid
a

d
e

  a
d

m
in

is
tra

tiv
a

  

,A
ssim

 s
e

n
d

o
,
 

m
a

n
d
e
i exp

e
d
ir
 a
 pre

se
n

te
 ce

rlic
lk

, a
 qu

a
l  p

a
ss
a

 a
 co

n
ta

r  a
  va

lida
d

e
  d

a
  d

a
ta

  d
e

  e
m

is
s
k
  

Id
a
  m

e
s
m

a
 

P
re

feitura M
un de Ibirapitanga

, 01  d
e

 julno de 20
19  

V
A

LID
A

  Pe
R, 1

50(cento
 e
 cinquenta

 e ias) D
IA

S
. 

/
-3.
 
 

tir 10 1-•  .12
 Ji :I ) 

‘
"

, 	
. e .'I, .1

 4
 	

-  
z
  

•
 

-  •
 	

1/4 1,-1  N
E

vio.N  'Or,-
 -  i  •

  -  
D

 .1  
 

BAIRRO
 

C
E

N
T

R
O

  

A
V

E
N

ID
A

 A
LE

X
A

N
D

R
E

  Q
U

IN
TO

 N°  148 	
C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
O

 TE
R

R
E

O
  

crqucncyv 
IB

IR
A

 C
O

M
E

R
C
IO

 D
E

 M
Ó

V
E
IS

 E1R
E
L
L
 

NO
M

E/RAZA0
 

C
O

N
T

R
IB

U
INT

E
  

P
re

fe
itu

ra
 M

u
n

ic
ip

a
l de

 Ib
ira

p
ita

n
g

a
 

S
E

C
R

E
TA

R
IA

 M
IN

IC
IP

A
L

 D
E

  F
IN

A
N

Ç
A

S
  

D
IR

E
T

O
R

IA
  D

E
  A

R
R

E
C

A
D

A
Ç

Ã
O

  E
 T

R
IB

U
T

A
Ç

Ã
O

  

C
e

rtid
ã
o

 N
e

g
a

tiv
a
 de

 D
é
b

ito
 -
 C

N
D

  

4, 0 
LA m 
u, 

t 8 
o 
o 
o 

M
UNICIPIO

 
IB

IR
A

P
ITA

N
G

A
 

, 
o . 

N
°  D

A
  CERTIDÃO

  : 	
455/2019  

C
G

A
  - C

A
D
.
 

ECO
NÔM

ICO
: 

[C
G

A  - IN
S
.
 

ESTADUAL: 

-0 
TI 
CI 
Z 
'D 

i... 

- 
S 
S a 

), 
8 

- 
o 

Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner 

詩  , 



CNPJ 

I 2.109.094'OOOI-lO 

RAZO SOCIAL 

IBIRA COMERCIO DE MOVEIS EIKELI 

旧5CRにAO ESTADUAL 

088.512.479 

~ ‘ 

‘ビ、；!GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
ごyI SECRETARIA DA FAZENDA 

a 

Emiss豆o: 23/10/2019 10・ 00 

Certid豆o Negativa de D6bitos Tribut'rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 - C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

じertid白o Nu: 20192946606 

Fica certificado que n白o constam, at' a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidきo engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de compet6ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Rahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

e Emitida em 23/10/2019, conforme Portaria n。  918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua emIssao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERECO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

V自lida com a apresenta9百o conjunta do cart且o original de inscri"o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

Pagina I de 】 	 RelCertidanNegativampi 
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Emiss亘o de Y via de Certid白o 

電  

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELAT NOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: IBIRA COMERCIO DE MOVEIS EIREU 
CNPJ: 12.109.094/0001 -10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n。  5.172, de 25 de outubro de 1966 ー  
C6digo Tribut自rio Nacional (CTN), ou objeto de decis言o judicial que determina sua 
desconsidera"o para fins de certifica"o da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) d白bitos inscritos 
em Dvida Ativa da Unio (DAU) com exigibikdade suspensa nos termos do art. 151 do CTN 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pロblica em processos 
de execu9自o fiscal, ou objeto de decis白o judicial que determina sua desconsidera"o para fins 
de certifica"o da regularidade fiscal 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certido 
negativa. 

Esta certid巨oe vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os6 rg百os e fundos p自blicos da administra戸o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situaC自o do 
sujeito passivo no 合  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contiibui"es sociais previstas 
nas alineas' a" a' d' do pargrafou nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita"o desta certid白o est自  condicionada 白  verifica"o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgmn.gov.br> 

Certid自o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 00:16:40 do dia 24/07/2019 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at6 20/01/2020 
C6digo de controle da certid自o: 2408.8715.E465.AF4O 
Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

Nova Consulta 
国Prepara p4ginapara inpressgo 
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CERTェDAO NEGAT工VA DE DEBITOS TRARAI皿STAS 

Nome: IBIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.109.094/0001-10 

Certidao n。 : 187437848/2019 
Expedicao: 23/10/2019,a s 09:51:12 
Validade: 19/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

S 
~ 	 ‘■j、工民よ 'I ' ""'A'DJ I 上 IIbC-;工上しC) 、  dI "U しNどU SUI) り  11 

12.109.094/0001-10, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhis七as' 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at白  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expediCao. 
No casa de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: ノノwww.tst.jus .br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

工NFORI4A辱o ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
i na dimple n七es peran七e a Jus七ica do Trabalho quanto as obrigac6es 
estabelecidas em senten9a condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimen七os preyユdenciar ユos, a honorarユos, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Minist白rio P自blico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr'via. 
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Certificado de Regularidade do 

FGTS - CRF 

Inscriら旨o: 
Raz'o Social: 
Endere'o: 

12.109.094/0001-lo 
IBIRA COMERCIO DE MOVEIS EIREL! 

AV ALEXANDRE QUINTO 148 A / CENTRO / IBIRAPITANGA / BA / 45500-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui‘含o 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 situa戸o regular perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Servico - FGTS 

O presente Certificado njo servir de prova contra cobranga de quaisquer d'bitos 
referentes a contribui'6es e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigag6es com o 
FGTS. 

Validade:14/10/2019 a 12/11/2019 

Certifica‘旨o N"mero: 2019101403395921021818 

Informaらきo obtida em 23/10/2019 09:52:49 

A utiliza師o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verifica'5o de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

23/10/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

https://consulta・crfcaixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.isf 	 1/1 



02107/2019 	 ht.ps:/'autdigital.azevedobastos.00t.brfilomeIco-ip.provante/42570207191001060726 

REPロBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
joAo PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa 1145 Bairro dos Estados 58030・00, Joうo Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http ://www,azevedobastos . not, br 
EmaiL cartorio@azevedobastos.not.br  

了書，  

×響ノ  
DECLARAいO DE SERVICO DE AUTENTICAいO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azev白do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e d bitos e Privativo de Casamentos, Interdi es e 
Tutelas corn atribui9白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo'o Pessoa Capital do Estado da Pararba, em wtude de Lei, etc.. 

OECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica"o Digital' ou na 
referida sequ6ncia, foi autenticadas de acordo cam as Legisla'bes e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transpar白ncia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser 』o de um c6digo em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza"o Extrajudiciat cont'm um c6digo ロ  nico (Por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 
X1X2) e dessa fnrma, cada autentica"o prnr.es.sada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atrav白s do site do Tribunal de Justi'a do Estado da Paralba, endere'o http:/Icorregedaria.tjpb.jus.brtselo-digkal/ 

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IBIRA COMERCIO E INDりSTRIA DE 

MOVEIS LTDAIBIRA COMER帯a posse de um documentiE INDUSTRIA DE MOVEド課as ma諜s caractersticas qnsabilidade, nica監ramcitisぼrodupela驚naeida震器Aentiocurr器 sendo da empresaapresentado a este 
Esta DECLARAいO foi emitida em 02/07/2019 10:05:25 (hora local) atrav白s do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azev白do Gastos, de 

acordo com o Art i, 10 e seus 1 e 2 da MPtitular do Cartrio Azevdo Bastos, poder ser s講帯器$ como tambretamente a需docesa器ito eAC課iico autenRCIO E I織o corSTRI耀o CertdicadoMOVEIS LTI持tal doou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:1/autdigital.azevedcbastos.not.br  e informe o Cdigo de Consulta desta 
Dec/ara戸o 

C'digo de Consulta desta Declara9'o: 1287292 

A consulta desta Decla「ョ9ョo estar自 disponive! em nosso site ate 02川7/2020 10:01:53 (hora Iつ亡aり  

'C6digo de Autentica"o Digital: 42570207191001060726-1 
'Legisla'6es Vigentes: Lei Federal n。 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisdria nh 2200/2001, Lei Federal n。  13.105/20Th, Lei 

● O referidoe verdade, dou f 

CHAVE DIGifAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b93b82d72cb2a4df438acc30648ee49b3c790d8a76661 Ofdebdgd44aBec5lO3b4cSelab9c93ldfBf5e4cSa8aaS3 
837d520bfbf49406e06b980c61 589c7551 dfca 

畿g義襲算ン “=" 

hltps:/lautdigital.azevedaoastos.not.brIhorneJwmproVaflteJ42SlO2Ull 91001060726 
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