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CONTRATO Dc CRVlÇOC

No

Contrato de prestação de serviços que entre si fazem,
o Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Wanderlei
de Ê>ouza Leo-MEI, na f&ma abaixo:

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE' SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de
Direito Público interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na cidade
de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste
ato repreentada pelo o Socretriõ MuniiaI de Saúde, o &r.lVinrome Ataide de Oliveira,
brasiloira, cacAdó, pórtâdor dó CP[ n0470.972.19615, e Rg.n0 717099 SCPJMO, nomeado pelo
o Decreto Executivo Municipal n0951 datado de OS de janeiro de 2017, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa Wanderlei de Soua Leão-MEl, inscrito no CNPJ sob
n.116814.947/0001-76, domiciliada à Rua JocÕ Leopoldo Lima, 479, Centro — na cidade de
Santa Maria da Vitória - RA, CEP-47.840-000, neate ato rê,rêsentadô pelo o prôrietário de igual
nome, portador do CPF n0571.754.205-44, doravánte denominada de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO — Constitui objeto contratação de prestação de serviços
pessoais de decoração, reíormulaçao, ornamentação e adaptação, junto aos postos de Saúde e
Centro de Multipluuso em comomoraço ao Dia da Mulher", conforme planilha orçamentária
anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINGULAÇÃO O serviço ora contratado é dispensável de
licitação, nos termos do 2rt.24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas =inações posteriores.
2.1 - O presente contrata é celebrado com regime de execução por preço global, subordinandose nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores;
OLAUOULA TflOLlRA — DO YALOR — rela cxoouçdo cio objeto deate uont[ato, a
GONTftATADA percebera a importancia estimada global de Iu3.940,00(tres mil e novecentos e
avarenta roam) conformo planilha orçamentária em anexo.
3,1 - O valor do contrato é discriminado da seguinte forma:
a) Custo dos serviços no valor de K$1304,00"000/0.
b) Custos diretos e indiretos no valor de R$1 .570,00; 40%,

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO — O pagamento será efetuado em única parcela, na
conclusão e entrega dos serviços no valor global de R$$3.940,00(três mil e novecentos e
quetrvnUt
vvm çiprç§cnWgég Uqçw~19 fivI, çft§tiadu pelia ei 5ççrçtçirigU
Admintatraço e flnunçaó, nuo oondiçOeD uproacntadao1
41 - O prazo de pagamento riegrg suspen&o na ocorrneia de erro ou qualquer irregularidade
apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas o9rre9óes.
42 -A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrencia de
qualquer irregularidade na execuçao do objeto deste contrato;

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
5.1 A CONTRATANTE,

não quitando as faturas no seu vencimento, será consideradp
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inadimplente, e a ela será imputada uma multa de um ç1çimç por oente (9,151
u) do valor do
contrato por dia de atrao, decorrido entre a data do Início da inadimplencia e o efetivo
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E
sera utilizado para correçao das [aturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, divulgado
pela FGV;
5.2 Art,40 incio XIV - Cundiyøes de pagamentos, prevendo: alínea 'o" - critério de atualizaçao
financeira dos valores a serem pagos, deste A data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento.
5.3 - Art.55, inciso III: - o prego e as condi?ôes de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de pregos, os critérios de QtuaIla99 mçnetQria entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
5.4 - Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setora} pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês
de cada. Os reajustes dos pregos serão calculados pela seguinte fórmula;

XV

Onde;
R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Indica de preto verificado no mós do cr?amento
proposta
lo

OU

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços,
obras, ou compras a ser reajustado,
CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, não haverá reajustes
para o período ora contratado.
6.1 a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão
contratual, desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível,
ou, se previsível, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impaoto nv§ çuto* do Qontrato

CLÁUSULA 5TlMA. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Og gerviçoR Rerão
executados, fl25 instalações dos postos de süde e no centro dê muIti1uuo d 2údë dêtê
município.
7.1 DE5PEZA5 ADIOIQNAI6
7.2 - Responsabilizar-se a Contratada pelo o fornecimento dos materiais e todos os inaumos na
execução dos serviços.
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CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigncia do contrato Ó de
08(oito) dias, no penado de 01 a 08.03.2017, podendo ser prorrogado nos termos do art.57 da
Lei n08666/93;

CLÁUULÂ NÔMÀ -

bÔTÂQaÕ ÕRQÂMNtÁRtA - As despesas decorrentes do presente
contrato, correrão no presente exercício por conta da dvtaçav orçament&ia:

<05.02 - Fundo Municipal de Saúde - Projeto Ativ - 2035 - Manut. das Ações do Fundo
Municipal de §aáde - rlemento 2.00.2-00 - Outros Senis de Terc. Pessoa Jurídica; (Fonte

CLAUSULA DCIMÂ - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1 - DA CONTRATANTE
10.1.1 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° 8.666/93;
10.1.2 Efêtur õs pagamentos devidos ao contratado pelos serviços executados de acordo com as disposições do presente contrato;
10.1.3 Enviar ao contratado o documento comprovante de arrecada?o cmpetente toda vez em
que ocorrer a retenção de impostos dos serviços;
10.1.4 Modificar ou rescindir unilateralmente o contraio nos casos previstos na Lei n08668/93;
10.1.5 Responsabilizar-se a CôNTPATANTÉ que exercerá a fiscalização da execução do objeto
deste contrato, através do Fundo Municipal de Saúde;
10.2 DA CONTRATADO
10.2.1 Desempenhará os serviços enumerados na cláusula primeira com todo zelo, e
honestidade, observada a legislação vigente:
10.2.2 Executar todos os seMÔs objeta deste ôóhtràtõ de acordo com a sua proposta de preço;
10.2.3 Eigirda contratante o cumprimento da legislação;
10..4 Assumi- em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e prevdencria, sua e de seus prepostos de serviços;
10.2.5 Emitir a nota fiscal e recibo de quitacão da pregtacc dos servicos fazendo discriminar no
seu corpo a doducão dos impostos:
10.2.6 O valor deste termo de contrato está inclusos todos os insumos, custos e despesas
decorrentes de impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer, que direta ou
indiretamente, impliquem ou venha a implicar no fiel cumprimento deste instrumento;
10.2.7 Ressarcir a Administração o equivalente a todos os danos decorrentes da paralisação ou
interrupçao da realizaçao do mesmo, exceto quando isso ocorrer por edgôncia da contratrnte ou
ainda por caso tortuito ou torça maior, após a sua cêôrr&icia:
10.2.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de seu pessoal técnico e auxiliar, no cumprimento
do presente contraio:
10.2.5 Responsabilizar-se pelo os instrumentos e equipamentos a serem utilizados no
cumprimento do presente termo de contrato;
10.2.10 Responsabilizar-se pela locomoção de seu pessoal até a sede do município de Co
Félix do Coribe, no cumprimento do presente termo do contrato:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE HABILIAÇAO - A obrigação do contratado
de manter, durante todo o oxoouçao do Gontrato, cm compatiiliUade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condiçoes de liabilitaçao e qualiticaçao exigidas na licitaçao;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos
termo do art,79 da Li aoaaíea, poderá ocorrer da beguinte forma:
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12.1 - amigável - por acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniencia para Administração:
12.2 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVII, XVIII do 2r178 da Lei n°8.686/93:
12.3 - Judicial - nos termos da legislação processual;
17-4 - Aunçbo imediata do objeto do contrato, no estado o locai em que ce enóontrnr, por ato
próprio cia Adminictração:
12.3 - ooupaçao e utilizaç&o do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 52 desta
Lei;
12.6 - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos:
11.7- retenção dos crSditos decorrentes do contrato até o limite doe prêjui2oe causados à
Adminietraco.
12.5 - A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao servico por execução direta ou
indireta.
permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
12.9 podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
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12.10 - Na flipótoso do incico II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa
do Ministro de Estado competente, ou necretár6 Estadual ou Mundpal, conforme o caso.
12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu
criterio, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO - A lneecuo total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, predispõe no Art.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações;
13.1 - o não cumprimento de clausulas contratuais. especIficações. projetos ou pra!oe:

r

12.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados:
13.4 - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
13.5 - a paralisação cia obra, do serviço ou do fornecimento, sem jurtâ eãu§â
comunic2ç0 à Adminietrnço:

ô

prôvia

'4
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- a sutjcontrataçao total ou parcial do ggu objeto, a
do contratado com outrem, a
cessao ou trangforõncia, total ou parcial, bom como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato:
13.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
13.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1k do art. 67
desta Lei;
13.9 - a decretação de talncia ou a intauraço dê insoIvncia civil
12.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
13.11 - a alteraço social ou a môdificacão da fin'alidade ou da estrutura da empresa, que
Prejudique a GxêcUção do contrato:
12.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato:
13.13 - a supressão, por parte da Ãdmnstraç5o, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limito permitido no 5 1 2 do art. 65 desta Lei;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CASO OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas
cláusulas e nas disposições contidas na Lei g/93, inclusive os casos omissos;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 88 da Lei n.
8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título
de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o
limite de 10% (dez por conto) da valor contratado.
15.1 - Em caso dç inexecução total ou parcial do pactuado, em razão cio des~primento do
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita ás seguintes penalidades nos
termos do art. 87 da Lei n. 8.668/93:
152 - adverfnda:
15.3 - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
15.4 - sucpenso tgmporria da narticiMr do licitacão o imjodimênto dê contratar com o
Adminitrnfla Isõr jraa no upêriar a 2 (dois) anos e,
15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perânto a própriâ autoridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da canção aplicada com base nó inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser
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executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos

Ais. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
GLAUSULÀ SÉTIMA - DO PORO - fica eleilo o foro da Comarca da cidade de Santa Maria ç
VitÓrt - RÃ, para dirimir dávda ou questões oriundas do presente GQntrato, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado sue soja

, por estarem justos a contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (dua)
vias de igual teor a forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Sâo Félix do Cor?. -

£ 01 de março de 2017.

te
Wand
Cõnt to

iestemunnas: 12
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 29/03/2017 15:10

(mitidn pârâ ôle êMiteie dôe erS. 112 e lIA da Lei 3.999 do 11 da de.ómbrô de 1991 - C6digõ Tributário da
Estado da ahia)

Certidão N°: 20170643724
RA.2Áo SOCIAL

WANBEI1LEI DE SOUZA LEÃO 57175420944

o

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

103141.193

16.814.94710001-76

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa tísica ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

sta certivao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de sompetenola dei Procuradoria Oral do C51ado, reaaalvado o direito da Fazenda Pública do estado da bahia cobrar
quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

•

miHda am 20/02/2017, conforme PortaS n0 019/09, cardo válida pôr CO diac, contados a partir da data da sua emisso.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS

OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:J/www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de Inscrição no GPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

kk
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA

QRTIDÂQ NQATIVA D DÉBITO
N° 00001112017

Nama/R2ao caiaI: WÂNDPLI Ô b

Nome íanta3ia:

otin LrÁÔ g717g42Ôgu

W5 ALUGUEL E PRODUGOE3 DE EVENTOS

Inscrição Municipal: 001.304/007-56
Endereço:

CPFJCNPJ: 16.914.94710001-76

Leopoldo Lima, 47 SALA Qçntrq
Santa Maria da Vitória - 6A - ctr: 47640-000

Rua

J056

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54fafd87-7ac3-45e5-b703-855bb019f6c6

AVNIOA BRASIL, 723 BAIRRO - JARDIM AMÉRICA
Santa Maus da VitórIa - BA - CEP: 47640-000
FONE(S): (77) 2483-8902 CNPJ/MF: 1 3.012.S06/0001-19

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM PITQS

TRIWJTÁPIOC DO CONTRIBUINTE ACIMA CITÂbO PÂPÁ COM rg'rr MUNICÍPIO.

Obsevaço:

Esta Certidão foi emitida em

191112017

çgm aç nv QQdigu TriDutariu Naçional, lei n° C.17VO0.

Certidão válida aM: 11,0017

Código de controle da certidão: 4100033556

111 1 II

II 11

1

En,Is &1LVONE

Atenção: Qualquer rasura tornara o presente documento nulo.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA Ecor1OMICA FSOERAL

Cçrtifiçado

de Regularidade do FGT5• CKF

Inscrição.

16814947f0001-76

Razão Social:
Endereço:

WANDERLEI DC SOUZA LEAO 57175420544
RUA JOSE LEOPOLDO LIMA 775 SALA / CENTRO / SANTA MARIA DA

VITORIA / BA 147640-000

A Çaixa fçonOmica Federal, no uso da atribuição que lhe confêre a 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 no servIrá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Vnhidnde! 29/0/2017 a 241Ó4/ 2017
Certificação Número: 2017032602462717623306

Informação obtida em 29/03/2017, às 13:15:50.
A utiIizaço deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionud9i à vrIficaçüo de autenticidade no site da Caixa:
wwwcalxa .59v. Dr
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WANDERLEI DE SOUZA LEAQ 5717420544
(MATRIZ E FILIAIS) CNFJ: 16.514.947/0001-76

Certidão n°: 126673203/2017
ExFedi?aQ; 29(0(2Q17, dá 13;17:3
150 (cento e cit8nta) dias, contados da data
Y1idade; 24/0/2017
de nua expedição.
-

Certifica -se quê WÂNDfltI D2

SOUZA

LEAO

51175420544

(MATRIZ 2 FILIAIS), inscrito (a) no Ct'TPJ sob o no
16.514.941/0001-76, 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 çjç 2911f e
na Resolução Administrativa n o 2.17Q(Q11 do Tribunal superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e eatdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedicão
NO caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
(hfltp: J)www. hstJus .br)
Interne
Certidão emitida 9ratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de DcveÇl grVQ Trblflit
contam os dados
neçe:~wazivu à iuentiticaçao aas pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigacões
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
a
recoltilmentos previc1encirios, a honorriô, â
Pmôlumcntôp ôu a rõcolhimenhos cle€erm!nadoo em lei, ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de conciliação Prévia.

Dúvída2 ê

utt3êg

ópdQEsEJus.br
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FODER JUDICIÁRIO
GUTIÇA DO TRABALHO

MINISTRIO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIRUTÓS FEDERAIS E À DIVIDÂ
ATIVA DA UNIÃO
Nome; WANDERLW DE SOUZA LEAO 57175420544
CNPJ: 16.814.947/0001-7G
RaIvda a direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima idenflficado que verem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em teu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Iiniao junto a Proouradoria-Geral cia
Fazenda Nacional (PGFN).
Ësta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
aceitação desta certidão e;IA ççndiçiçnuda a vuíluivaçao at óua autenticidade na Internet, nos
endereços <ffltp;1!www.reoeita.tazencia.gov.br ou http:/Iwww.pgtn fazenda .gov.bn.

A

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFS/PQFN n2 1.71, de 02/10/2014.
Emitida às 11:59:56 do dia 29/02/2017 -hora e data de Brasília>.
f,
Valida ate1 291M12017.
Código de controle da certidão: 76CÂ.5339.9Â6F.2B6E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria da Receita Federal do Brasil
Prvuradorla-Geral da Fazenda Nacional

1
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Certificado da Condi?o de Microempreendedor Individual
Ide ntificaçao
Nome Empresarial

WANDERLEI DE SOUZA LEAO 57175420544
Nrnne do Empreário
WANDrTtLPI 15P 90UZÁ LEÃO
Nome Parlasia
WSL ALUGUEL E PRODUCOES DE EVENTOS

Capital Social
1,00
N° da Identidade Órgão Emissor UF Emissor

cpp

5770970
571.754.205-44
SSP
DA
Condi?Ao de Microempreendedor Individual
5ituaç&o Gudaotral Yigcnte Data de Inicio da Situa?ao Cadastral Visente
ATIVO
06/09/2012
Números de Registro

CNPJ

NIRE

16.814.947/0001-76 29-9-0191512-0
Endereço Comercial
CEP
Logradouro

Número

47640-000
RUA JOSE LEOPOLDO LIMA 775
Complemento Enirro
SALA

CENTRO

Município
UF
SANTA MARIA DA VITORIA BA
Ponto de ReferCncia
PROXIMO A AABB
Atividades
Data de Início de Atividades
06/09120 12
Códiso da Atividade Principal Descrição cia Atviclacle Principal

47.31-4/00

Comercio vurjirn ti; artigos do Ystu4rio e acessórios

Código da

Atividade
Secundária
1

77.22-3/00

2 82.30-0/01
3 47.89-0/99

Descriçao da Atividade Secundária
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
§erviços de organização de feiras, congressos, exposições
festas
Comércio varejista de outros produtos não especificados

e

fité1'!Ó?Mfltê

Aluguel de m6veis, utensílios e àparelho de uo doméstico e
4 77.29-2/02
pessoal; instrumentos musicais
Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e
Funcionamento Provis6do - declaração prestada no momento da inscrição
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo
Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e

$

hft//www.reeeita.fazenda.gov.br/PessoaJuridien/CNPJfcni/eonsuJta.asp

ME42964142
Número do Recibo:
Número do Identificador: 00057175420544
Data €18 Emissão!
30/03/2017
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Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientaig, tributários, de
segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso
de espapos públicos. O nAo-atcndimcnto a esses requisitos acarretara o cancelamento
deste AIY&A de Licença e Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento
do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
Certificado emitido com base na Resolução n°16. de 17 de de7êmbrÔ dê 2000, do
comitê para Qegtflo da Rede Nacional pata a gimplificação cio Registro e da
Legalização de Empresas e Neg6cios - RPDESIM.
ÂTENCAO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico

