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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
30.593.166/0001-20 

CONTRATO 8412019 FME 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, O 
MUNICIPIO 	DE 	PO9OES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PO9OES, E A EMPRESA ADAUTO 
DA SILVA SANTOS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
pロblico, CNPJ com sede na situado na Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia ー  
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.。  14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo um.0 Leandro Ara"jo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO-FME, inscrito no CNPJ sob o 
no 30.593.166/0001-20, com sede 白  Rua Goes Calmon, 13-45, Centro, Po96es, BA, CEP 
45260-000, Brasil, representado por Vuri Rocha Meira Magalh白es, Secret白rio Municipal de 
Educa戸o doravante denominado, CONTRATANTE, e a empresa ADAUTO DA SILVA 
SANTOS, pessoa juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ no 19.709.842/0001-71, com 
endere9o comercial Rua Arlindo Vieira da Silva, n。  55, Alto do Recreio, POCOES, Bahia, CEP 
45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9白o na modalidade Preg白o 
Presencial n。  069/2019・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 cl白usulas e 
condi6es seguintes: 

I- CL USULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato presta戸o de servi9os de di白rias de sonoriza9白o de 
pequeno porte para evento a ser realizado na Escola Anton6nio Carlos Magalhoes em 
atendimento a Secretaria Municipal de Educa9白o deste Municipio, conforme descri96es do 
Edital Preg昌o Presencial no 06912019・SRP e Ata de Registro de Pre9os 07812019. 

§10 ・  A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, 
acr白scimos ou supress6es na aquisi9白o dos materiais objeto da presente licita"o, de at 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n。  
8.666/93 com suas ulteriores altera96es. 

§20 - A presente contrata"o est白  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 

Presencial n。  069/201 9-SRP, com base no, do art. 11, . - Lei no 10.520/02. 

CLUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECU9AO 
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a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 6 de Pre9o por item, em obedi白ncia ao 
Edital do Preg白o Presencial N。  069/2019-SRP e seus Anexos, que a este integra, 
independentemente de transcri9白o, e 白  Lei Federal N。  8.666 de 21/06/1993, e suas 
altera96es introduzidas pela Lei Federal N。  8.883/94. 
§ 1。  - Os servi9os sero realizados nos locais indicado pela Contratante os mesmo 
vistoriados pela Contratada. 
§ 2。・  A Contratante poder白  suprimir quaisquer das tarefas previstas nos servios 
contratados sem que a Contratada tenha direito ao pagamento de indeniza戸o, ou seja 
a que titulo for, se houver necessidade de amplia"o dos servi9os, os custos sero 
levantado com base nos pre9os unitrios do oramento ou caso ele n百o haja, a 
Contratada far a composi"o dele em comum acordo com o fiscal e um t白cnico da 
Contratante. 
§ 3。  - Depender de previa autoriza9ao da Contratante por escrito, na hip6tese de 
querer a Contratada transferir a terceiros total ou parcialmente o presente Contrato. 

§ 4。  - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s 
adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 13, inc. II, das Leis 8.666/93 com as 
altera96es da Lei 8.883/94. 

CL USULA TERCEIRA - PRAZOS 

3.1 ・  O prazo do Contrato ser de at' 3111212019, iniciando a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n.o8.666/93. 

CLUSULA QUARTA - PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser de R$ 780,OO( setecentos e oitenta reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Pregao 
Presencial no 069/201 9-SRP LOTE 01. 

§10 ・  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado ja est白o indusos 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 no fiel cumprimento 
deste instrumento. 
§2。ー  O pagamento ser efetuado, em at 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§30 - Quando houver erro de qualquer nat' a na emiss白o da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 

referido documento ser imediatamente devi Ivido para substitui9吾o e/ou emiss白o de Nota de 
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Corre"o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n巨o ser白  considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza"o do valor contratual. 
§4- Os Preos ofertados sero fixos e irreajustveis. 
§5。ー  Pelo servios contratados salientamos que as despesas sero computadas da seguinte 
forma - 60% sero computados em pessoal e 40% sero computados em insumos. 

Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 
§ 4°- Os Preços ofertados serao fixos e irreajustaveis. 

§ 5° - Pelo serviços contratados salientamos que as despesas sett computadas da seguinte 
forma - 60°/ri serao computados em pessoal e 40% serão computados em insumos. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 

As despesas para o pagamento deste contrato correro por conta dos recursos da Dota9白o 
Orament白ria a seguir especificada 
As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentaria a seguir especificada: 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 

03.06.01 — Fundo Municipal de Educação de Poções. 

ATIVIDADE 
PROJETO 

/ 2.034 - Manutenção da Educação Basica. 

ELEMENTO 
DESPESA 

DE 
3390.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 

FONTE 01 — Receita e Transferência de Impostos — Educação 25% 

CLAUSULA SEXTA ・  DIREITOS E OBRIGA96ES DAS PARTES CONTRATANTES CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTFtATANTES 

6.1 -DA CONTRATADA: 6.1 -DA CONTFtATADA: 

6.1.1- A CONTRATADA dever fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons白vel por todas as obriga96es e 
compromissos contrardos com terceiros, para a execu9白o deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas; previdencirios, fiscais, securit白rios, comerciais e outros fins, a eles n白o 

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, neglig'ncia, impericia ou 
imprud6ncia, na execu"o do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou 
empregados, n白o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza9白o ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
6.1.4 - A CONTRATADA assumir白  a responsabilidade total pela execu"o do contrato. 
6.1.5 ・  A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Edital, ・ je6 parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administra'o, em caso de rescis白o administrativa prevista 

no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 

6.1.1- A CONTRATADA deverà fomecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 - A CONTFtATADA sere legal e financeiramente responsavel por todas as obrigações e 
compromissos contrafdos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 

encargos trabaihistas; 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 à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, impericia ou 
imprudéncia, 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, ue é parte integrante deste Contrato. 
6.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no Artigo 77 da Lei 8.696/93; 
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6・1・71 A CONTRATADA devera manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condi96es de habilita"o e qualifica"o exigidas na licita,o, conforme previsto no Art 55, 
inciso XII da Lei no8.666/93. 
6.1.8 - Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es-Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
fora maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias ロ  teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova戸o, em at白  5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorr白ncia, sob pena de nao serem considerados; 
6.1.9 - Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato. 

PargrafoO nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou 
fatura(s): 

Prova de regularidade junto' Fazenda Municipal; 
Prova de regularidade junto' Fazenda Estadual; 
Prova de regularidade junto' Fazenda Federal, referente 自  Divida Ativa da Uni言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 obriga戸es financeiras decorrentes 
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
6.2.2 - A fiscaliza9白o do fomecimento ser por t白cnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada. 
6.2.3 - Poder白  a fiscaliza"o ordenar a suspensao total ou parcial dos servios, caso n白o sejam 
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclama96es que fizer, sem prejuizo de 
outras san"es que possam se aplicar a CONTRATADA. 

6.2.4 ・  Emitir autoriza9白o de fornecimento ou execu9白o. 
6.2.5 - Indicar o gestor de contrato. 
CLAUSULA S亡TIMA - PENALIDADES 

7.1. Para a aplica"o das penalidades previstas sero levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuzos dela advindos para a Administra9白o P"blica e a reincid白ncia na 
prtica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuzo das san96es administrativas 

previstas na Lei Federal n。  9.784/99 

7.1.1. Advertncia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 

a)  
b)  
c)  

d1 

e1 

e/ou contratado, sendo cabvel apenas em falha 

Municipio. 
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8.1. ・  A rescis百o poder ser: 
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7.1.2. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal n.。8.666/93 e 

fl.0 10.520/02, sujeitando-se os infratores 白  s comina加es legais, garantida a prvia e ampla 

defesa em processo administrativo. 
7.1.3. A inexecu9言o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu戸o do contrato, 

sujeitar o contratado 白  multa de mora, que ser graduada de acordo com a gravidade da 

infra"o, obedecidos os seguintes limites m白ximos 

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela fixa inicial, em caso de descumprimento total da 

obriga弾o, inclusive na recusa do adjudicatrio em firmar o contrato, ou ainda na hip6tese de 

negar-se a efetuar o reforo da cau9白o dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua 

convoca9ao; 
0,3% (trs d白cimos por cento) ao dia, at o trig6simo 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 trigesimo. 
7.1.3.1. A multa a que se refere este item n百o impede que a Administra"o rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais san96es previstas na lei. 

7.1.3.2. A multa, aplicada ap6s 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, alm da perda desta, a 
contratada responder pela sua diferen9a, que ser descontada dos pagamentos 
eventualmanta rfAvklos pela Administraao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

7.1.3.4. N白o tendo sido prestada garantia, 白  Administra'o 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 n自o tem carter compensatrio e o seu pagamento n白o 

eximir a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 

cometidas. 
7.1.4. Sero punidos com a pena de suspens白o temporria do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administra"o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 

disposi96es legais citadas. 
7.1.5. Sero punidos com a pena de declara"o de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administra9合o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9o 

ou at白  que seja promovida a reabilita9白o perante a autoridade competente para aplicar a 

puniao, os que incorram em outros ilicitos previstos em lei. 

CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUいO E DA RESCISAO 
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8.2. - Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar a sua rescis白o 
imediata, com as consequ6ncias contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, sendo os 
motivos aqueles alinhados no artigo 18 e se9uintes da Lei n.。  8.666/93 e suas posteriores 
altera96es, sem prejuzo de outras san加es previstas nesta mesma lei; 

8.3 - A inexecu9自o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequ己ncias 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra"o Publica, em caso de rescis白o 

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

8.4. - Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit'rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante prvio aviso 白  empresa contratada, com antecedencia minima de 

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

dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9ao do CONTRATO at白  a data da rescis白o. 

8.5 ・  Da rescis自o do CONTRATO pelo nきo cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 

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

da intima"o do ato. 
8.6 - Nas hipteses de rescisao com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla"o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza"o. 

CL USULA NONA ・  CONDICOES GERMS 

9.1 ・  Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relat6rios, mapas vi白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 execu9ao deste 

Contrato, quando necess自rio por convenincia dos servios ou da Administra"o, respeitados 

os limites legais e os direitos assegurados 白  CONTRATADA; 

9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrio, o Edital e seus Anexos 

e a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 

9.4 - N昌o Ser permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub- 

rogar este Contrato; 
9.5 - Este contrato' regido pela Lei n。. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dロvida em casos 

omissos. 

CLAUSULA D'CIMA - COBRANCA JUDICIAL 

As import白ncias devidas pela Contratada seroc obradas atrav's de processo de execu9白o, 

constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalrsEla a cobran9a direta, mediante 

reten"o ou compensa"o do crditos, sempre que possivel 
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CLAUSULA D'CIMA PRIMEIRA- FORO 

11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Po96es- Bahia, que prevalecer sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer d自vidas oriundas do presente 

Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (trs) vias de 
igual teor e forma na presen9a de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 

conforme 

Po加es/Bahia, 30 de outubro de 2019 

呼nd二竺竺やscarenhas 一 Vヤ竺chaMeiraノde' Ma9tlhaes りecretargo viunicipai ye taucayao 
Contratante 

 

ADUTO DA SILVA SANTOS 
Empresa Contratada 

Testemunhas 
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Di'rio Oficial do 
MU晒綱o

Oficial do 
MUNICIPIO Po96es Poções 

Tera-feira 
5 de Novembro de 2019 
6 一 Ano 一 N. 620 

Terça-feire 
5 de Novembro de 2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POOES 
ESTADO DA BAHIA 

EXTRATO M血S DE OUTUBRO 2019 EXTRATO MES DE OUTUBRO 2019 
PR 
OC 
AD 
M 

NOME— OBJETO 

CONTRATO 
VALOR 

PRAZO MODALIDADE 
LICITACAO 

125 

CARLOS ALEXANDRE SILVA - 
ME. pessoa jurídica de direito privado, 
com 	endereço 	comercial 	na 	Prep 
Monsenhor 	H. 	Nascimento, 	366, 
Comercio, Centro, Poções — BA. CEP 
45/60-000, inscrita no CNPJ/NIF sob o 
n" 	29.087.649/0002-54. 	objeto 	a 
aquisição de géneros alimenticios em 
atendimento a Secretaria Municipal de 
Administração 	e 	Planejamento 	deste 
Município. 

CONTRATO NI' 
220/2019 

R$ 12.000,00 
I 1/10/2019 A 
31/12/2019 

PRESENCIAL 
N°060/2018. 

115 

VIVER 	TOUR 	VIAGENS 	E 
TURISMO LTDA, pessoa jurídica de 
direito 	privado, inscrita no CNPJ 	n° 
02.548.313/0001-04 	corn 	endereço 
comercial a Av. Otavio Santos, n° 207, 
C. Emp. Maria Helena, Bairro Recreio, 
na 	cidade 	de 	Vitoria 	da 	Conquista, 
Bahia. representado neste ato pelo Sr. 
Jose Maria 	Alves Caires, 	brasileiro, 
casado. 	empresário, 	residente 	e 
domiciliário 	a 	Av. 	Luiz 	Eduardo 
Magalhaes. no 800, Casa 07. Condomínio 
Avenida 	Central 	Parque, 	Bairro 	Boa 
Vista, na cidade de Vitória da Conquista, 
Bahia, portador da cédula de identidade 
no 01.443,080-02, emitida pela SSP/BA. 
objeto 	o 	fornecimento 	parcelado 	de 
bilhetes 	de 	passagens 	aéreas 	em 
atendimento 	Secretaria 	Municipal 	De 
Administração deste Municipio, 

CONTRATO N° 
219/2019 

R$ 192.000,00 10/102019 A 
31/12/2019 

PREGAO 
PRESENCIAL 
N°064/2018. 

156 

ADAUTO 	DA 	SILVA 	SANTOS, 
pessoa 	jurídica 	de 	direito 	privado, 
Inscrito no CNRI n° 19.709.842/0001-71, 
cum endereço comercial Rua Arlindo 
Vieira da Silva, n° 55, Alto do Recreio, 
POÇÕES. 	Bahia, 	CEP: 	45.260-000 
objeto prestação de serviços de diaries dc 
sonorização 	de 	pequeno porte 	para 
evento 	a 	ser 	realizado 	na 	Escola 
Antononio 	Carlos 	Magalhoes 	em 
atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação deste Município, 

CONTRATO NI' 
84/2019 EME 

R$ 780,00 30/10/2019 it 
31/12/2019 

PREGÃO 
PRESENCIAL N° 

069/2019-SRP 

123 

ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE 
POCPES - EPP, pessoa juridica de 
direito privado, com endereço comercial 
na Rua Sargento Mor Raimundo G. da 
Costa, 166— Centro, Poções — BA, CEP 
45.260-000, inscrita no CNP.I/MF sob o 
n° 	18.082.402/000148, 	objeto 	o 
fornecimento de material de limpeza e 
descartáveis em atendimento a várias as 

CONTRATO N° 
83/2019 FME 

R$ 100.000,00 

01/10/2019 A. 
31/12/2019 

Pregio 
Presencial n° 

053/2018. 
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QUE VEREM ASER 
SSTAM D亡BITOS 

?:s予ョitura Municipal de Po96es 
Fa'.ニ  ABANDEIRA, 02 

こ三ぐ Rつ一P09凸ES 一 BA CEP: 45260-000 

こ×コ  14242.200/0001-65 

' 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
N"mero: 000103!2019.E 

cー三 Faz邑o Scc91: ADAUTO DASILVA SANTOS-MEl 

ADAUTO SONORLZAAO 

)40305 	 CPF/CNPJ: 19.709.94210001-71 

R UA ARLINDO VIEIRA DA SILVA, 55 

ALTO DO RECREIO POC6ES - BA CEP: 45280-000 什I 

証ss, に。  O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQt ' D 
ーニ ー三一ーに 	ーーと  ニ寒ORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE, PATA, N 

二三ーー二二こB 二二こコNTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

e 

こニミe’三C邑こ  
""""""”ーー．”山女士，”""m''“女…”由ー・・●脅・・・・●●●●・・・・“"""""' 

,ーに＝n士‘士ナ，コ，““古ド，一“士ー一女✩✩ー“"＋・・…・”“"“・“""”・ー・‘・ー““・““ー“"”ーーーーーー一ー…ーーーー““…ー  

,""'"”ー曹官脅中，“h=,．一，,m,
一ーー“．．“ーー・・・ー…ー“…・・…ー・・・・・・““一✩山ー血“"”ーーーー‘一ーーーーー

‘一‘―由 

与  一一一一ーーーーr五“hh 	 .，一“ー．.."“．ー．，ー・””ー・・・ー“""”・・・ーー‘ーーー…ー……ー…… 

三ミ 三コーニ主ジ二三ーニゴ三 em 	1210812019 	com base no C6digo Tributrio Municipal 

● コ＝豆こ  む二三三ら ・  0/1112019 

三ミ三ニラ二こ三二三ニー三  詳somente a macri戸o Municipal acima identificada・ 

二二二ニニこ三。ニ一七こョ :asta ceけid巨o: 5600004262340000063548090000103201908124 
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こラ三に言。 eー飛三ら三ケonicamente via intern可・ ,aceita"o d・…・rtldo est α i叫中呼刈  
E二eー二こに＝ー三  ー二emet, no enoere9o euetrunicロ・  
ーーニsI ココこces.s三三:i.com.br, Econ6mico 一  Certid白o Negativa 八ノerifi car Autenticidade 

一二e一こここ「ニ 	ー三ーーasura ou emenda invalidar este documento・  

祈ca"o de sua 

Impr日sso em 30/10/2019' s 12:35・ 25 



Emiss三o: 30110/2019 12:34 Gこー _tNO DO ESTADO DA BAHIA 

SI :RETARIA DA FAZENDA 

Certid五o Negativa de D'bitos Tribut'rios 
. 

(Eー"da para os efeitos dos arts. 113 e114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 -C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid'o N.: 20193024612 

2三二 Sつこ A一  

SALTO DA SILVA SMTOS 25121823800 

   

、SCRI9AQ ESTADUAL 

:-;S87.415 

 

CNPJ 

19.709.942)叩01-71 

 

    

' 
＝こ三つe二＝こらこ二二 e n百o cロnstani, at a present自 data, pend'ncias de responsabilidade da pease・ fisic名 ou juridica 日cima 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

一三 oba todos:ncia da Pco鷲灘:irdbi鷲鴛nexistt'ado o dser apu灘bitos, Inclusiveazenda PblicateroTtfleflte. 罷竃itos na
ado da器 

三ーーご二 e - 3コ:1コ:2019, conforme Portada n。 918)99, sendo vlida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

A. AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA p$ INSPETORIAS 
FAZENOARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE9O http:ilwww.suftz,ba・gov.br 

ViIda com a apresenta"o conjunta do carto original de inscri9'o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministrio da Fazenda. 

p叱in I del 	 ReIC&tidaoNega[iVarn 



MINISTRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fezenda N酬on叫二  

c三  ー・コAo NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
ロA UNIAD 

Nc3: ADAUTO DA SILVA SANTOS 25121823800 
こ＝、・ 19.709.942/0001-71 

マ三ミ三三  記ロ  o dire面  de a Fazenda Nacion司  cobrar e mnacrev町  quaisquer d(vidas de 
"=＝一一ー二二bi!iade do sujeito bassivo acima identificado ciue vierem a ser aDuradaS, ' certificado que 
恒ニニニ ’s！ョ『,l tend巨ncias em seu nome,m」‘りyes a α’ロItos mbutanos aロ「ninistracos pele り  ecretana 
二三  Tsこetta Federal do Brasil (RFB) e a inscri9るes em Divida Ativa da Uni豆o (DAU) junto 白
二一二二一 ‘三C二’ョーGeral da Fazenda Nacional {PGFN). 

二こ二 :ーid巨o' v自lida cara o estabeledmento matセe suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
一 - -i is う  -c巨os e fundos o"bticos de administrado direta a ele vinculados. Refere・se' situa9'o do 
s 三ニニ cassivo no 含  rnb加 da RFB e da PGFN e aYange InClUSIVe as cocmlDu"s socas previstas 
一三三三一三三ミど己こ ’ ゴこ F己「的rafロロnico do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991・ 

ニニ三ニョ“o des始 certid'o as巨 condidonad合  a ye:抗C町’o de sua auta:州撒加d・ I,・ Intern・1, nos 

三一二三ョcoa くhttp://r?o.gov.br' ou くhttp:/fwww・pgfn.gov・br’・ 

コ七こ豆o emitida gratuitamente corn ease na IUT~‘‘し叩jun, IマロJrI.arrg ri- i.iり’・ u'ti lusty'... 
三二二こ三白  s 13:38:27 do dia 02/09/2019 <hora e data de Brasilia>. 
三  1三 I三 cミ  at' 29/02/2020 
～ー  --i de controle da certid言o: 2EDS.7079.2831ユSF5 

・;一a;zuer rasura ou emenda invalidar2 este coca讐nbo. 

. 	 I 



CERT工oAO NEGATェVADE D血BITOS TRABALHエSTAS 

ニ二三：主二三二二O D?. SILVA SANTOS 2512ユ823800 
04AT R工Z E F工LェA工5) CNPJ: 19.709.942/0001-7ユ  

eご二二二主こ  二。：  18800フ 936/2019 
ここコ：  30/10/2019, と  s 12:27:13 

ーニ二こ：  2ら伯4/2020 - 180 (cento e o比en七a) dias, contados da da七a 

こe 三一三  exこea二gac. 

こそー  ＝ ‘ 一 C.~se que ADAロTO DA SェLVA 8k篇里08 25ユ2 ユ $23800 
(MATRェZ Er工L工AェS), ェnscrito(a) rio CNPJ sob o n。  

”〒三  fl2/0001-71, 皿O CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
一 二三こ三 一二二 Sて己 S ・ 

二eと二二二三o cmi七ュda com base no ar七．  642-A da Consoユida9ao das Leis dc 
：ご三ニ三ニニコ ！ acrescentado pela Lei ri0 12.440, de 7 de julho de 20ユ二 r e 
二三  三＝こ一 ’ー 7三o Adrt仕nistrativa n。  1470/20ユl dc Tribunal Superior dc 
二二こニ三ニニっ l de 24 de agos七o de 201ユ．  
こB こ三二こa ccr.stan七es desta Ce工七ュdao s巨o de respon s abユユ idade doa 
二二二に  二三二s do Trabalho e estao a七ualizados a七6 2 (dois) d工as 
三二二三ど二 ores 色  da七a da sua expediCao. 
二こ  二三三ニ  こミ  pessoa jurid工ca, a Certidao ates七a a empresa em teユa7ao 
三  ーこ二こ三  こS seus es七abC二ccimen七os, ag6ncias ou filiaiS. 
二一一ー＝一 ao des七a cer七土dao condiciona-se a verif上ca9巨o de sua 

二こ二こade rio por七aユ  do Tribunaユ  Superbo工  do Trabalho na 

e二  （ h七七p: ／ノw. w,t5二．」 uS ・ br）・ 
一二主c err士tida gratui七amen七e ・ 

二了了ニ三・ユgAO ェMPORTANTE 
二こ  ミ三ニこコ  Naこユonal de Devedores Trabaihis七as constam os dados 
	一一一ニ  ニ一ぐ  a iden七二 ficagao das pessoas naturais e juridュcas 
ー二‘こ二二Pユen七es peran七e a Jus七i9a do T工abaiho quan七o as obrigagとes 
eC-三一ニ lA-」  das em sen七enca condena七6ria. -tranSi辻a伽‘m iulaado ou em 
三ニご＝コこC ]udiclais 七rabaihiS七as, ユnclusive tio c oncernente aos 
ー＝ーー   ュ士rentos previdenciarios, a honorarios, a cusこas, a 
ョーこニ ー二e二二C o つu a recolhimentos determinados e皿  lei; ou decorren七es 
cia exezuc言o de acordos firmados perante o Minist白rio Rblico dc 
一ー :ー :ー  '〒一， riO o二  Con.ssao d e Concェユェaoao PreVェa. 



轄“''11 凌軸戸  
」に，’'' 

. 
三 	 Consulta Regularidade do Emp「egador 

AIxA 
a: :!ficado dc Regularidade do 

てこ一3 一 CRF 

ニー三二了iら巨o: 
二三二三oSocial: 
三ーニミreらo: 

19.709.942加ロ01-71 
ADAUTO DA SILVA SANTOS 25121823800 
RUA ARUNDO VIEIRA DA SILVA 55 CASA / ALTO DO RWREIO / POCOtS /b A / 4bZ・Uー  

00ロ 

一こ三  ixa Econ6mica Federal, no uso da atribui戸o que lhe confere o Art. 7, da Lei 
.E.C36, dc 11 dc maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 

「ニe了incada望E望ロョーSe ml situ町ョo regurar perante o runoo ''’雫”’馴叩 Jempc. 
ニ三コervico~rいl”・ 	 ‘'""'* ロ 

こ :resente Certificaentes a contribi農票  servir de。  prova cones e/ou encargos devidos,畏cobrana de qualcorrentes das obri識ers dbites com讐  

aidadeIlE/10/2019 a 14/1112019 

:三:-tificagao N"mero; 2019101605064662031900 

ソ丁コーmョ夢。 obtida em 30/1ロノ2019 12:29:57 

雄舞
deste Certificae autenticidade需』ara os fins pre'te da Caixa: ww誌：Iem Lei esta condicionada alxa.gov.br  

zav.br/consuhac什/Pages/C0n5u忙aEmp『eg8do「・戸  
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