
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 158/2020 FMS

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE Si

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

COM COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE E A EMPRESA ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA

QUÍMICA LTDA.

Pelo presente instrumento de contrato, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-BA, neste ato

representado pelo Senhor Prefeito LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS, com sede à Praça da

Bandeira, n° 02, Bairro: centro, Poções-BA, inscrito no CNPJ sob n° 14.242.200/0001-65 através do

FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n° 11.113.324/0001-52, com sede à Rua

Cardeal da Silva, n° 75, Bairro: centro, CEP. 45.260-000, ora denominado CONTRATANTE e, do

outro lado a empresa ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrito no CNPJ n° 17.545.961/0001-84, com endereço comercial na Rua: Rondônia, n° 03,

Bairro: Portal da Estancia l, Jacutinga-MG, CEP: 37.590-000, ora denominado CONTRATADO,

pactuam, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e demais dispositivos aplicáveis, os fornecimentos

definidos segundo as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Icagerm Nano (formulação de uma

associação de quaternário de amónio, álcool e formaldeido, onde atuam contra todos os micro-

organismos na forma vegetaíiva - bactérias, fungos, vírus, bacilos, etc.), utilizados na desinfecção do

EPI's como medidas temporárias para enfrentamento e prevenção da emergência de saúde pública

do Novo Coronavírus - COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste município.

Item

01

Quant

03 caixas

Descrição do produto

Icagerm Nano {caixa com 04 galões
de 05 litros cada)

Valor unitário
do galão

R$ 325,00

Valor da caixa

R$ 1.300,00

TOTAL

Valor total

R$ 3.900,00

R$ 3.900,00

1.1 Com base na Lei n° 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância intermunicipal decorrente do

Coronavírus responsável peio surto de 2019 e também, o Decreto n° 158/2020 que dispõe sobre as

medidas para o enfreníamenío, temporários e de prevenção da emergência em saúde Pública

decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019 especificamente no (Ari.4°)

§ 1° A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou

supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de até 35% (vinte e cinco por

í Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77} 343/-
.•<.•->,-.•-.: f ; .-ff/



lHfflVl^f?^3?BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: U.113.324/0001-52

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art 65 da Lei n° 8.666/93 com suas ulteriores

alterações.

§ 2° A presente contratação está sendo formalizada por contratação direta, com base no art. 24,

Inciso li. da Lei 8.666/93, Decreto Municipal n° 158/2020, Portaria do Ministério da Saúde n°

188/2020 e LEI 13.979/2020 art. 4°: £ nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação de

termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. (Incluído pela Medida Provisória

n°926, de 2020).

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO:

2.1 O presente instrumento sua vigência terá inicio em 11 de maio de 2020 até o dia 30 de junho

2020, não admitindo prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1 Pela execução do Contrato, a CONTRATANTE, pagará ao contratado o valor global de RS

3.900,00 (três rni! e novecentos reais), pago em única parcela, estando incluídos neste valor todos

os impostos, taxas, contribuições e obrigações financeiras incidentes sobre a prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO:

4.1 O regime de execução do presente contrato é de fornecimento de materiais.

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS:

5.1 As despesas decorrentes do fornecimento contratado correrão à conta de recursos constantes de

dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:

UNIDADE ORÇAMENTARIA

ATIVIDADE/PROJETQ
ELEMENTO DE DESPESA

FONTE

30700 - Secretaria Municipal de Saúde
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções
10.122.09.2.068 - Enfrenta mento da Emergência em Saúde - COVID - 19
3.3,90.30.00 - Material de Consumo
14 - Transferência de Recursos

CLÁUSULA SEXTA- DA GARANTIA:

6.1 A Garantia dos objetos será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o contratante pelos

possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras Decorrentes do

presente Contrato, na integraiidade dos seus termos;

5 Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77) 3431-4350



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

7.2 A fiscalização da execução dos serviços será realizada por preposto da CONTRATANTE ou por

equipe especializada, designada.

7.3 Suspender o pagamento da nota fiscal/faíura sempre que houver obrigação contratual pendente

por parte da empresa contratada, até a completa regularização;.

7.4 Prestar verbalmente ou por escrito à Contratada informações que visem esclarecer a prestação

do serviço.

CLÁUSULA OITAVA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:

8.1 O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou Servidor

encarregado para este fim, até a verificação da conformidade do produto com as especificações no

prazo de 05 (cinco) dias úteis;

8.2 Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na fornia da lei, a responsabilidade da

CONTRATADA por vícios ocultos detectados após a emissão do respectivo documento;

8.3 A CONTRATANTE poderá rescindir, uniíateraimente, este Contrato, independente de

inierpeíação judiciai ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte do CONTRATADO o não

cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, ou ainda

no caso de descumprimento das obrigações legais previstas nos artigos 66 a 76 da Lei n° 8.666/93,

atraindo, no que couber, incidência das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 daquela norma.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS:

9.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste

Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os

limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;

9.2 Não será permitido ao contratado subconíratar de forma total ou parcial ou, ainda, sub-rogar,

ceder ou transferir a qualquer título esíe Contrato sem a prévia e expressa anuência da

CONTRATANTE;

9.3 O CONTRATADO obriga-se a manter, durante o período de execução do contrato, todas as

condições exigidas em iei para sua habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei de Contratos

Administrativos;

9.4 O presente contrato vincula-se ao termo que dispensou ou inexigiu a licitação;

CLAUSULA DÉCIMA- FORO:

10.1 As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Poções do Estado da

Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2 E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (vias //ias de igual teor

e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

. PRIfEITUPlJ.

Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77) 3431-435Q/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP J: 11.113.324/0001-52

Poções-BA, 11 de maio de 2020.

LeandroAráújo Mas
refego Municí):

i trata n te

arenhas
ai

Jorg^kuís Santos Lemos
Secretário Municipal de Saúde

Contratante

Testemunhas:

ARA! DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
Empresa Contratada

CPF: D d ri i u

J Rua: Cardeal da Silva, n° 75, centro, Poções-Ba, Fone (77) 3431-4350
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES-CNPJ 14.242.2000001-65

serviços gerais para higienizarão ern loeais internos e externos neste
município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coroiiavírus
(COVTD-I9), desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde
de Poções - BA, e será regido pela Lei Federal n" 13.979/2020.

MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro (a), maior residente na Rua
Tenente Cclino, n° 08, Bairro Alto da Vitória, Município de Poções -
BA, portador (a) do RG rt° 1 4. í 00.6R3-K2 SSP/BA e inscrito (a) tio CPF
sob o n" 028.687. 1 95-54, objeto a prestação temporária de serviços gerais
para higlcnJTacãu cm Inçais internos e exiernos neste município com a
fmali(ÍEi(le de medidas preventivas ao novo coronavírus (COVID-19),
desenvolvido em liwor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -
BA. e será regido pela Lei Federal n" 13.979/2020.

WILISIAN SANTOS SOUZA, brasileiro (a|, maior residente na Rua
04, Lot. Vista Verde II, n" 47, Município de Poções - BA, inscrito (a) no
CPF sob o n" 053.503.185-86, objeto a prestação temporária de serviços
gerais para higiciiização cm locais internos e externos neste município
com a finalidade de medidas preventivas ao novo coroiiavinis (COV1D-
19), desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções
- BA, c será regido pela Lei Federal n* 13.979/2020.

VAGNKR Í)E OLIVlílRA SOUZA, brasileiro (a), maior residente na
Rua Pres. Oeiúlio Vargas, n° 251, Bairro Tigre, Município de Poções -
BA, portador (a) do RG n" 1 6.472.653-55 SSP/BA e inscrito (a) no CPF
sob o n" 097.942.375-90, objeto a prestação temporária de serviços gerais
para higienizarão cm lueais internos e externos neste município com a
finalidade de medidas preventivas ao novo coronavírus {COVID-19},
desenvolvido cm favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -
BA, e será regido pela Lei Federal n* 1 3.979/2020.

ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA I.TDA. pessoa
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n" 17.545.961/0001-84, com
endereço comercial na Rua; Rondònia, n" 03, Bairro: Portal da Estancia
1, lactuinga-MG, CEP: 37.590-000, objeio o fornecimento de Tcagenn
Nano (formulação de uma associação ríe quaternário de amónio, álcool e
fbnnaldcido, onde aíua contra todos os microorganismos na fornia
venerai i vá - bactérias, rungos, vírus, bacilos, ctc.), utilizados na
desinfecção de F.PIS utilizados como medidas temporárias para
et ifrcn lamento c prevenção da emergência de saúde pública do Novo
Coronavírus - COVID-19 em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde deste município.

CONTRATO N" 155-
10/2020 FMS

CONTRATO N" 155-
1 1/2020 FMS

CONTRATO N" 155-
12/2020 FMS

CONTRATO N" 158/2020
FMS

RS 3.1 35,00

RS 3.135,00

RS 3.135,00

RS 3.900,00

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

! 1/05/2020 Á
30/06/2020

ERV1ÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVTÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE
HR VIÇOS

FORNECIMENTO

31 de maio 12020
João Pedro Ribeiro do Nascimento

Chefe do Departamento de Licitações c Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

serviços jjeii i is para higienizarão L'm lutais interno1; e exteliios itcstc
município com u f ín: i l id; tde de medidas preventivas ao novo corariavirus
(COVlD-iy). desenvolvido era lavor da Secretaria Municipal de Saúde
de PocÈíes - BA, e será regido pela Lei Federal n" 13.979/2020,

MATEUS SANTOS SOUZA, brasileiro |a|. maior rcsidcnlc 11:1 Rua
Tenente Celiiui, 11° dS. R.iirro Alio da Vitória, Município de Poções -
HA. portadoí (.1) do RG n" U.ICIO.683-82 SSP/BA e inscrito (ji) 110 CPF
suli o n" 028.ÍJ87. 195-5'1S objetoa prestação leniponirifl de sctviços gerais
iuia higienizarão cm luciiis internos c externos neste município com a
finalidade de medidas preventivas ao novo coronavítus (COVID-19),
desenvolvida cm favor da Sccrciaria Municipal de Saúde de Poções -
UA, í será regido pulii Lei Ftdcra) n" 1 3.979/2020.

WILISIAN SANTOS SOUZ.-V, brasileiro (a), maior rcsidctili; na Rua
04, Loi, Visia Verde II, n" 47. Município de Povoes • BA, inscrito (a) no
CPF sob o n" 05.1. 503. 185-ÍÍ6, objclo a presiaeSo temporária de scrviçns
C.erais para higicni/acilo ctn locais internos c c.xtcmos neste município
cem a finalidade de medidas preventivas aii TUWO toronn vírus (COVID-
19), desenvolvido eni lavor da Secretariii Mtinicip:il de Saúde de Poções
-»A, c será regido pela Lei Federa! n" 53.979/2020.

VAGNIÍR DF. OLIVEIRA SOL'ZA, brasileiro (a), maior residente na
Rua Pres. Gctúlio Vargas, n" 251, Bairro Tij;rc, Município do Poções -
BA. portador (a) do R d n" 16.472.653-55 SSP/BA c inscrito (a) no CPI-'
sob o n* 097. 942. 375- 90, i>bjíli> .1 prcsfnção lê m p orar i a de sewiços gerais
p,ir,i hifticnÍ7açQo em loejis internos e externos neste município com a
finalidade de medidas pruvunlivas uo novo corona vírus (COVU3-19),
desenvolvido cm favor da Secretaria Municipal de Saúde de Poções -
BA, e será icgido pela Lei Federal n" 13.979/2020. ,

f C A K A l 1)U BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA, pessoa
jurídieade direiiu privado, inscrito no CNP J n" I7.545.%I/0001-Í34, com
endereço comercial na Rua: Ramliinia, n" 03, Baino: Portal <ia Estaneia
I, Jacutinga-MG, CEP: 37.5'JO-ODO, objclo o fornecimento do Icagcrni
Mano (liiminiaeâo de nina iis^ocificà» de quaternário de amónio, álcool e
forma Idcido, onde atua coiilru Iodos os micro-orgaiiismos na forma
vegdaliva -- bae terias, fungos, virtis, bacilos, ctc.), utilizados na
desinfecção di- F.PIS ulili/ados como medidas temporárias para
cnlrenluilienlo e prevenção da emergência de saúde pública do Novo
Coronavuus (OVID-I1) em iitL-ndimcnto a Secretaria Munieipal de
Saúde deMe uionieipio.

CONTRATO N" 155-
10/1021) KIMS

CONTRA'1'O N" 155-
11/2B20FMS

CONTRATO N" 155-
1 2/2020 FMS

CONTRATO N" 158/2020
FMS

RS 3.135,00

RS 3. 135,00

RS 3. 135,00

RS 3.900,00

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

07/05/2020 Á
23/07/2020

1 1/05/2020 Á
30/06/2020

PRVIÇOS

PRESTAÇÃO DE
ERVICOS

PRESTAÇÃO DE
ERVICOS

PRESTAÇÃO Dl-
ERVTÇOS

FORNECIMENTO

31 cie maio 12020
,loio Pedro Ribeiro do Nascimento

Cliefe do Departanicnlo de LicilacOcs e Coinraios



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001 -52

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

I - Declaração do objeto:

1.1 Constitui objeto da presente soiicitação o fornecimento de Icagerm Nano

(formulação de uma associação de quaternário de amónio, álcool e formaldeido,

onde atuam contra todos os micro-organisrnos na forma vegetativa - bactérias,

fungos, vírus, bacilos, etc.).

II - Fundamentação simplificada da contratação:

2.1 Justifica-se tal solicitação, com base na Lei Federal n° 13.979, de 06 de

Fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfreníarnento da emergência

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

responsável pelo surto de 2019;

III - Descrição resumida da solução apresentada:

3.1 O fornecimento do produto Icagerm Nano serão utilizadas como medidas

preventivas a respeito do Coronavírus (COViD-19), que serão destinados a

população, nas ruas das cidades juntamente com as Barreiras Sanitárias, em

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município;

IV - Requisitos da contratação:

4.1 Será dado início ao Processo de Contratação Direta, onde será avaliada

propostas de preços e realização da contração com a empresa que melhor atende

as demandas desta secretaria, bem como se enquadre dentro de todos os critérios

de contratação da mesma;

V - Critérios de medição e pagamento:

5.1 O preço total do objeto ora contratado será de R$ 3.900,00 (três mil e

novecentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços;

Rua. Cardeal da Silva, n° /5, centro, Poções-8a e-maii" finariseirosaude2017@9mail.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.113.324/0001-52

5.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis;

§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos

os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de

qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indireíameníe, impliquem ou

venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2° O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação

da Nota Fiscal e Certidões Negativas de Débitos devidamente atestado a quantidade

entregue.

§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal, o

referido documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de

Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será

considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020).

Jorge Luí$ Santos Lemos
Sec. Municipal de Saúde de Poções
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SEÇÀO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CADASTRO TRIBUTÁRIO E DÍVIDA ATIVA fc,r

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE Número/Controle da Cemdao- 7Ú510íQ52CF2719Ej

Contribuinte ICARAI 00 BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP

CPF/CNPJ 17545961000184

A Fazenda Pública Municipal, atendendo â solicitação da parte interessada CERTIFICA que, revendo seus
arquivos e apontamentos, ato a presente data, NÃO FORAM LOCALIZADOS débitos, mobiliário e/ou
imobiliário, cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte acima identificado,

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos incidentes ao contribuinte acima
identificado e que. porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão,
ressalvando-se, mais, no direito de consolidar â pessoa acima epigrafada os débitos porventura vinculados a
outras inscrições municipais em decorrência da não atualizacão dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Validade 21/06/2020

(Certidão emitida a partir das Informações obtidas na data de emissão deste documento)

-*- QUALQUER RASURA INVALIDA ESTA CERTIDÃO *"*

r*i

Jacutinga (MG), Quarta-feira/22 de Abril de 2020

Prof. MunitSíía) de JacxAnga

Responsável

Emitido por: GABRIELA

-Ojf—G <JFP í'523-OOC • Jactfnga -KG

^S' *^A3-tO;i FBJ (3*>í 3443-'S30
.'tMj!acao&a£i.'f>33r>'$ 50» C'



27/04/2020 SfARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
27/04/2020

CERTIDÃO VALIDA ATE:
26/07/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002096014.00-
42 CNPJ/CPF: 17.545.961/0001-84

LOGRADOURO: RUA RONDONIA

COMPLEMENTO:

DISTRITO/POVOADO:

BAIRRO: PORTAL DA ESTANCIA I

MUNICÍPIO: JACUTINGA

SITUAÇÃO: Ativo

NÚMERO: 03

CEP: 37590000

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para tavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens Imóveis^ esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Atíva.

IDENTIFICAÇÃO NUMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

2020000395460559

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctri/SOUC^ 1/1



22/01/2020

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

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

Nome: ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
CNPJ: 17.545.961/0001-84

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

1. constam débitos administrados peia 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 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

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 'd1 do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejuiho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:48:28 do dia 22/01/2020 <hora e data de Brasí!ia>.
Válida até 20/07/2020.
Código de controle da certidão: FF61.B9DO.F8A9.31B5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.545.961/0001-84

Certidão n° : 189615990/2019
Expedição: 20/11/2019, às 14 :47 :52
Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e que ICARAI DO BRASIL I N D U S T R I A Q U Í M I C A LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscri to(a) no CNPJ sob o n°

17 .545 .961 /0001-84 , 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 atual izados até 2 (do is ) 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 verif icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet ( h t t p : / / w w w . t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identif icação das pessoas naturais e jur ídicas
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
reco lh imen tos p rev idenc iá r ios , a honorá r io s , a cus t a s , 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.

Duvido;; y uu^i íu tòfa : cf!'.l t ií t ;> t. j u a . b r



08/05/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade
doFGTS-CUF

Inscrição: 17.545.961/0001-84

Razão SocialacARAi DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Endereço: RUA RONDONIA 03 / PORTAL DA ESTANCIA / JACUTINGA / MG / 37590-

ooo

A Caixa Económica 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:18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031804575057430203

Informação obtida em 08/05/2020 09:55:38

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



SANITIZANTE DE AÇÃO RÁPIDA PARA SUPERFÍCIES
FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

LONGA
DURAÇÃO

Assistência à Saúde
Sanitizante com forte eficácia antiviral

e antimicrobiana desenvolvida com
Nanotecnoiogia, de longa duração,

não contém agentes oxidantes como
cloro, não corrosivo nem tóxico aos

seres vivos e ao meio ambiente.
Produto estável ao calor a ao ar,

podendo ser nebulizado em
ambientes, conforme testes

padrões.



PROPRIEDADES

Embalagem com 5 Litros

QUATASAN NANO Possui em sua formulação uma
o

assoc iação de quar tenár io de amónia ,
Poiihexametileno Biscianoguianidina álcool e
complexo de nanoprata, onde atua contra todos
micro-organimo na forma vegetativa, por
desnaturação enzimáfica e consequente destruição
das paredes celulares dos micro-organismos. Eficácia
de sais complexados de metais nobres, em
nanopartículas ao redor de 25 NM.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

•Ação Rápida
•Amplo Espectro de Ação
•Compatível com diversos tipos de materiais
•Económico / Pronto uso

INDICAÇÃO:

Limpeza e desinfecção de superfícies fixas, podendo
ser aplicado ern ambientes abertos ou pulverizados no
ar, em roupas hospitalares, na sua última etapa,
juntamente com o acidulante e/ou amaciante de
roupas, na lavagem de máscaras de proteção
individual, nas vias publicas calçadas, pontos de
ônibus, espaços públicos que comportam grande
aglomeração de pessoas, nos ônibus, trens, metros,
transporte público em gerai.

MODO DE USAR:
Após a limpeza prévia do loca!, borrifar a solução
sobre a superfície por l O minutos ou de acordo com
métodos específicos.



FORMULAÇÃO:

Coadjuvante, Conservante, Estabilizante, Solvente,
Sequesírante, Tensoativo Não lônico e Veículo.
Princípio Ativo: Cloreto de Dideci! Dimefil Amónia
ó,50%, Polihexametileno Biscianoguianidina à 1,20%,
e Citrato de Prata à 0,01 %.

DOSCONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E
ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de coníaío com os olhos ou a pele, lave com
água corrente ern abundância por pelo menos 15
minuíos. Se houver sinal de irritação, procure um
médico levando o rótulo ou a embalagem do produto.
Em caso de aspiração ou inalação remova a pessoa
para local arejado e se houver sinais de intoxicação
chame o socorro médico. Em caso de ingestão, não
provoque vómito, procure o centro de Intoxicações
(CEATOX: 0800-148110) ou o serviço de saúde mais
próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto.
Não de nada por via oral a uma pessoa inconsciente,
Não reutilize as embalagens vazias. Mantenha o
produío na embalagem originai.



É essencial que a sanitização em
ambientes seja feita em todos os locais
de grande fluxo de pessoas, em especial
os supermercados, hospitais, farmácias e
postos de saúde. Mas de forma alguma
deve se deixar de lado as escolas,
indústrias, armazéns, transportes,
órgãos governamentais e ruas das
cidades. Afinal, contam sempre com um
g r a n d e n ú m e r o d e p e s s o a s
aglomeradas.

DISTRIBUÍDO E COMERCIALIZADO POR

Av. Andrade Neves, 2.412 - SI 71A
Jardim Chapadão - Campinas -SP

CEP: 13070-001
C.N.P.J. 32.if39.001/0001-80

gotdis@goldiscomercial.com

Compre pelo site

www.goldiscomercial.com


