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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

CONTRATO NO 117/2020 FMS 
CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES COM 
COPARTICIPAAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA 
JOAO GUILHERME NETO - EPP. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito 
publico, com sede situada na Pra9a da Bandeira, no 02, Bairro: centro, Po96es-Ba, 
FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob no 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo llm.。  Leandro Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, corn 
COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob no 
11.113.32410001-52, com sede 白  Rua Cardeal da Silva, no 75, Bairro: centro, CEP 45.260 
000, representado por Jorge Luis Santos Lemos, Secret白rio Municipal de Saロde, doravante 
denominado, CONTRATANTE, e a empresa JoAo GUILHERME NETO ・  EPP, pessoa 
juridica de direito privado, Inscrito no CNPJ n。  13.445.150/0001-50, com endere9o comercial 
AV C6nego Pithon, N。  418 , Centro - Po96es - Bahia, representado neste ato por pelo o Sr 
Jo白o Guilherme Neto, brasileiro, casado, empres白rio, inscrito no CPF sob o n。  435.895.967- 
91 e RG n。 1391254775 SSP/BA, aqui denominada CONTRATADA, com base na licita9ao na 
modalidade Preg白o Presencial n。  017/2020-SRP, nas disposi6es 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 clusulas e condi96es seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente Contrato fornecimento de material de constru9白o em geral 
para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saロde deste Municipio, conforme 
descri96es do Edital Preg白o Presencial n。  01712020-SRP 
§1。 A Contratada ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es deste contrato 
acr6scimos ou supress6es na aquisi9自o dos materiais objeto da presente licita9白o, de ate 
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 
§2。 A presente contrata9ao est sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg白o 
Presencial n。  017/2020-SRP, com base no, do art. 11, da Lei no10.520/02 

CLAUSULA SEGUNDA ・  REGIME DE EXECUCAO 
a) O Regime de Execu9白o do presente Contrato 白  de Pre9o por item, em obedincia ao Edital 

do Preg白o Presencial N。  017/2020-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 

b) Os produtos objeto deste Contrato ser白o fornecidos em embalagem adequada 
c) De 02 dias, a partir da solicita9白o da Contratante. 
d) De imediato no prazo de at白  24 horas para alguns tens em pouca quantidade 

e) A a9白o ou omiss白o, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, n白o eximir白  白  
contratada de total responsabilidade na execu9白o do contrato. 

§10 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar白  apds adotados pela 
Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es 
da Lei 8.883/94 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

3.1 0 prazo do Contrato ser白  da data de sua assinatura at' o dia 31 de dezembro de 2020, 
e de acordo com as solicita96es da Contratante n百o se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do C6digo Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA~ PRE9O, CONDI9OES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Pre9o Total do objeto ora contratado ser白  de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Pre9os, objeto do Edital do Preg白o 
Presencial no01 7/2020-SRP 
§1。 Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j白  est白o 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 no fiel cumprimento 
deste instrumento 
§2。 0 pagamento ser白  efetuado, em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresenta9白o 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白  imediatamente devolvido para substitui 白o e/ou emiss白o de Nota de 
Corre9白o, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo n白o ser白  considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualiza9ao do valor contratual 

CLAUSULA QUINTA ・  ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correr白o por conta dos recursos da 
Dota9白o Or9amentria a seguir especificada 

3.1 0 prazo do Contrato sera da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2020, 
e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no 
artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro; 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 
4.1 0 Prego Total do objeto ora contratado sera de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial n° 017/2020-SRP. 
§ 1° Nos preços ofertados na proposta do Contratado ja estão 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 no fiel cumprimento 
deste instrumento. 
§ 2° 0 pagamento sera efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura e/ ou Recibo devidamente atestado a quantidade entregue. 
§ 3° Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o 
referido documento sera imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de 
Corregão, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não sera considerado para efeito 
de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 

CLAUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da 
Dotação Orçamentaria a seguir especificada: 

Unidade 
Orçamentária 

30700 - Secretaria Municipal de Saúde 
030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções 

Atividade/Projeto 10.301.09.1.032 - Ampliar e/u Reformar as Unidade de Saúde da Familia 
10.122.09.2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde 
10.301.09.2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
10.301.09.2.041 - Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica 
10.304.09.2.042 - Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 
10.302.09.2.044 - Manutenção do Bloco MAC - Média e Alta Complexidade 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

Fonte 02 - Receitas e Transf. de Impostos 
14 - Transferência de Recursos 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAOES DAS PARTES CONTRATANTES 
6.1 - DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA dever 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 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 
no 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 白  
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligencia, impericia ou 
imprudencia, na execu9白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 responsabi‘・ ade total pela execu9白o do contrato 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a ma ter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Ed ai, que 白  parte integrante deste Contrato 

CLAUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 
6.1 - DA CONTRATADA: 
6.1.1 A CONTRATADA devera fornecer o objeto de acordo a necessidade da 
CONTRATANTE. 
6.1.2 A CONTRATADA sera legal e financeiramente responsavel por todas as obrigações e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitários, 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 responsabi ade total pela execução do contrato. 
6.1.5 A CONTRATADA obriga-se a ma ter estoques suficientes para atender as 
necessidades de abastecimento contido no Ed al, que é parte integrante deste Contrato. 

Ppflht恒UNICIPAL2ooes Of) me" It 



墓郵  
Cコ  
11ニ一 , 

離孟編  

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 
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6.1.6 Reconhecer os direitos da administra9白o, em caso de rescis含o administrativa prevista 
no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
6.1.7 A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9白o do contrato, todas as 
condic6es de habilita9ao e qualificac白o exigidas na licita9白o, conforme previsto no Art 55, 
nciso XII da Lei no 8.666/93 
6.1.8 Comunicar 白  Prefeitura Municipal de Po96es Bahia os eventuais casos fortuitos e de 
for9a maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias u teis ap6s a verifica9白o do fato e apresentar os 
documentos para a respectiva aprova9白o! em ate 5 (cinco) dias consecutivos, a partir da data 
de sua ocorrencia, sob pena de n白o serem considerados; 
6.1.9 Executara o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato 
Pargrafou nico: A empresa dever白  apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s) 
a) Prova de regularidade junto 自  Fazenda Municipal; 
b) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual; 
e) Prova de regularidade junto 白  Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Uni白o e 

Tributos Federais, junto ao INSS; 
d) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
e) 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 ser白  por tcnicos da CONTRATANTE ou por equipe 
especializada, designada 
6.2.3 Poder a fiscaliza9白o ordenar a suspensao total ou parcial dos servios, caso nao 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 ou execu9白o 
6.2.5 Indicar o gestor de contrato 

CLAUSULA SETIMA~ PENALIDADES 
7.1 Para a aplica9ao das penalidades previstas ser白o levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a Administra9ao Publica e a reincidencia 
na pr白tica do ato conforme discriminado a seguir, sem prejuizo das san96es administrativas 
previstas na Lei Federal n。  9.784/99 
7.1.1 Advertencia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante 
e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que n含o acarretem prejuizos graves 
ao Municipio 
7.1.2 Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federal nP8.666/93 e 
n.。  10.520/02, sujeitando-se os infratores 自  s comina9うes legais, garantida a prvia e ampla 
defesa em processo administrativo 
7.1.3 A inexecu9白o contratual, inclusive por atraso injustificado na execu9白o do contrato 
sujeitar白  o contratado 白  multa de mora, que ser白  graduada de acordo com a gravidade da 
infra9白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 obriga9ao, inclusive na recusa do adjudicat白rio em firmar o contrato, ou ainda na 

hip6tese de negar-se a efetuar o refor9o 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白  o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parcela 

fixa in心ai; 
.0,7% (sete d白cimos por cento) sob e~o valor da parcela fixa inicial, por cada dia 

subsequente ao trigesimo 
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PREFEiTURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

7.1.3.1 A multa a que se refere este item n昏o impede que a Administra9白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 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白  pela sua diferen9a, que ser白  descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administra9白o ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente 
7.1.3.4 Nao tendo sido prestada garantia, 白  Administra9白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 nao tm carter compensat6rio e o seu pagamento n白o 
eximir白  a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infra96es 
cometidas 
7.1.4 Ser白o punidos com a pena de suspens白o tempor白ria do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar corn a Administra9白o os que incorrerem nos ilicitos previstos nas 
disposi96es legais citadas 
7.1.5 Ser白o punidos com a pena de declara9白o de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administra9白o, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni 白o 
ou at白  que seja promovida a reabilita9百o perante a autoridade competente para aplicar a 
puni9白o, os que incorram em outros ilcitos previstos em lei 

CLAUSULA OITAVA ・  DA INEXECU9AO E DA RESCISAO 
8.1 A rescis吾o poder ser: 
8.2 Pelo descumprimento total ou parcial do presente contrato ensejar白  a sua resciso 
mediata, com as consequencias 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 prejuizo de outras san96es previstas nesta mesma lei; 
8.3 A inexecu9白o total ou parcial do contrato enseja a sua rescis白o, com as consequencias 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato 
reconhecido pelas partes os direitos da Administra9白o Publica, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei rn 8.666/93 e suas altera96es 
8.4 Poder白  ainda o Municipio de Po96es, BA, a seu crit6rio exclusivo e a qualquer tempo 
rescindir o contrato mediante pr白vio aviso 白  empresa contratada, com anteced白ncia minima 
de 30 (trinta) dias, ficando obrigada ao ressarcimento dos prejuizos a que a contratada n白o 
tenha dado causa e aos pagamentos devidos pela execu9白o do CONTRATO at6 a data da 
rescisao 
8.5 Da rescis白o do CONTRATO pelo n白o cumprimento de CLAUSULAS contratuais, 
especifica96es, projetos ou prazos caber recurso, no prazo de 05 (cinco) dias u teis 
contados da intima9白o do ato 
8.6 Nas hip6teses de rescisao com base em qualquer das hip6teses da Lei 8.666/93 ou da 
legisla9白o especifica, nao cabe a empresa contratada direito a qualquer indeniza9白o 

CLAUSULA NONA - CONDI9OES GERAIS 
9.1 Sero de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatrios, mapas virios, 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 execuc白o deste 
uontrato, quanao necessario por cony' encia aos servi9os ou aaAdministra9ao, respeitados 
os limites legais e os direitos assegura 'os 白  CONTRATADA; 
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Po96es-Bahi.., ' de Mar9o de 2020 

Leandro ‘ ・  :‘・  JO Ma- arenhas 
Pre -ito Municip 

Co ratante 

Jorge Lurantos Lemos 
secretario M unic;pai oe b auue 

Contratante 

し  
ILHERME NETO ・  EPP 

mpresa Contratada 
JOAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

9.3 Integram o presente Contrato, independentemente de transcri9白o, o Edital e seus Anexos 

e a Proposta de Pre9os da CONTB今塾叫】 一  
9.4 N白o Ser白  permitidos a CONTRAtADA, suD-empreltar oe forma parciai ou, aiiiva, suu- 
roaar este Contrato; 
9.5 Este contrato 白  regido pela Lei nu. 5.666/93. a tim de dirimir alguma ouviaa em casos 
omissos 

CLAUSULA DECIMA ・  COBRANCA JUDICIAL 
10.1 As import白ncias devidas pela Contratada ser白o cobradas atrav白s de processo de 
execu9ao, constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a 
direta, mediante reten9ao ou compensa9ao de cr白ditos, sempre que possivel 

CLAUSULA DECIMA 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ロvidas oriundas do presente 
Contrato 
11.2 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 

Testemunhas 

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: JOAO GUILHERME NETO 
CNPJ: 13445.15010001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dvidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identfficado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pend白ncias em seu nome, relativas a crditos tribut白rios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscri加es em Divida Ativa da Uni言o (DAU) junto 自  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid百oe vlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rgaos e fundos pロblicos da administra"o direta a ele vinculados. Refere-se a situa"o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuic6es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei n。 8.212, de 24 de julho de 1991 

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

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 09:29:11 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasilia> 
Vlida at白  05109/2020 
C6digo de controle da certid白o: 3B5C.FF5C.CD29.0F81 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 



NISCRIいO ESTADufrL 

023.689.255 

CNPJ 

13.445.159/(J00I-50 

RAZO SOCIAL 

JOAO GしILHERME NETO - EPr 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss自o: 1910212020 13:46 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certid五o Negativa de D'bitos Tribut'rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 delI de dezembro de 1981 -C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid自o No: 20200552970 

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

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexist6ncia de d'bitos, inclusive os inscritos na Dvida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d'bitos que vierem a ser apurados posteriorrnente 

Emitida em 19/02/2020, conforme Portaria n。 918/99, sendo vlida 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:/Iwww.sefaz.ba.gov.br  

V自lida corn a apresenta戸o conjunta do carto original de Inscri9言o no cPF ou no cNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Minist'rio da Fazenda 

l'agina I dc I 	 RclCertidaoNcgativa.qx 



的  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
OEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAいC 
P9A CIA. BnDEIRA. 02 SELJE - CENTRC 
pく’;6Es “ こEp ●526ふxに  
FONES r 17v, 	 こHP」 “F '‘ 	コnり「 i 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO 

No 000089/2020 

Nome/Raz白o Social: JOAO GUILHERME NETO 

Nome Fantasia. 	GUILHERME MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

Inscri9白o Municipsi: 0.2.1685 	 CPF/CNPJ: 13.445.150/0001・50 
ノ  

● Endere9o 	 AV. CONEGO PITHON. 418 MAT.CONSTRUCAO CENTRC 
PO9OES 一  BA 一 CEP: 45260-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE. E CERTiFICADO QUE. ATE A PRESENTE DATP NAO CONSTAM DEBITOS 

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICiPIO. 

Observa"o 
******************* &A . ALAA - A A****************.t*************.********* ***.* *********-*********_A-"”什”t.,""".,，一””, 

'1""‘貢…’“●●古市***********.**** ********************-*------- ……,,t一1貞」”，食一,,,，脅~t✩，，✩~―-,一✩✩血,，血噛 

● ”“‘●貞“●●●●●●●●…●‘山‘+'""""" *-******.* **********""""+'‘✩魂‘“✩ 

●●’‘●●●脅●”●●…‘……✩✩●‘✩”士士，“"”骨骨,"""""., 

“女脅士’✩…‘’●……************tfrn*********t******************-.AA. AAA'1****n******* ***t**A....A. .,A_n******************** 

● 
Esta Certid白o foi emitida em  09/03/202C 	com base no Codigo Tributrio Nacional, lei n。 5.172/66 

Certid言o v自lida ate 07/06/2020 

C6digo de controle da certid自o 7100007892 

棚  
にm,s庫OB旧  

コnりC ト月三  
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'I I 

  

Aten"o: Qualquer rasura tornar白  o presente documento nulo 



rai an ia as 

Certificado de Regularidade 

do FGTS 一 CRF 

Inscri''o: 	13.445.150ノロ001-5ロ  
Raz言o SociakJOAO GUILHERME NETO 
Endere'o: 	AV CONEGO PIflION 418 / CENTRO / POCOES / BA / 45260-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui9白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師o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado nきo servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuic6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS 

Validade:02/03/2020 a 31/03/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020030201012784750320 

Informag合o obtida em 17/03/2020 17:05:34 

A utilizag言o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
Condicionada a verificag白o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



CERTェDAO NEGATェ、lADE D自B工TOS TRABALHェSTAB 

Nome: JOAC GUILHERME NETO 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 13.445.150/0001-50 

Certidao n。 : 953918/2020 
Expedicao: 10/01/2020, a s 10:44:07 
Validade: 07/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedigao. 

C e r t 二  f ユ  ca ~ s e 	que 	JOAO 	GD ェ LIIERME 	NETO 
(MATRェZ E FェL工A工S), inscrito(a) no CNPJ sob o ri0 

13.445.150/0001-50, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas' 
Certidao emitida com base rio art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolucさo Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
T rib u na ユs do Trabalho e estjo a七ualizados a七‘ 2 (dois) dュas 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, ag邑ncias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工nterne七  (ht七p ：ノ／www‘ 七5七 ‘j us.br ). 
Cer七 idao emitida gratol七amen七e. 

INFORMACAo IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e jurユdicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenga condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolh imen七os previdenc ユ ar ユos, a honor'r ユos, a cus七as, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execu9ao de acordos firmados perante o Minist白rio P丘blico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliacao Pr白via. 
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