
ESTADO DA BAHIA 

PRtFITURÁ MUNICIPAL DE SÃO F&IX DO CÕRIBE 
'1 

sAo FtLLX DO CORIRE 

ro 	 CONTRATO DE FORNECIMENTOS 

Contrato de fornecimentos;  que entre si fazem, o 
Fundo Municipal de Assistência Social de São Fétix 
do Coribe, e a empresa Induspeixe Piscicultura e 
Indústria de Pescado Ltda-ML, na forma abaixo: 

cidade.SãffPé)ix dp Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CN PJ sob o n°18.138.594/0001-28, 

O Fundo Municip1 de Assistência Social, do Município de São Félix do Coribe, entidade de 
Direito PúbIia&"intrno, com sede à Âvenda Luz rduardo Magalhães, s./nP, Centro - na 

9,este ato representado pela a Secretária Municipal do Desenvolvimento Social, a Sra.Magda 
Leia Rocha An1rade, brasileira, casada, portadora do CPF n0602.582.845-87,e 
Rg.n008887408-41 SSP/BA, nomeada pelo o Decreto Municipal n0939 de 03.01.2017, 
residente nesta, edoravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Induspeixe 
piscicultura E lndútria de Pescado Ltda, inscrita no CNPJ n° 07.777.876/0001-98, residente 
e domiciliada a ftv.Ferimetral, sln, Malvao - Santa Maria da Vitória - BA. neste ato 
representado pld sócio o Sr. Adilson Nery Pereira portador do R9959340088 G-913/BA, 
doravante denomi ada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 'presente contrato mediante 
as cláusulas e corL! lições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato aquisição de 
888K9 de peixe, tipo tambaki e curimatá, para a Secretaria de Assistência Social, na 
distribuição de alimentos em período alusivo as ceias da Semana S2nt2/2017, as famílias 
vulneráveis, na manutenção dos serviços públicos assistenciais deste município. 

CLÁUSULA RO4 NDÂ - DA VINCULÂCÃO - À contrafação 6 proveniente da Dispensa de 
Licitação, DL045/2017, nos termos do art,24, inciso II, da Lei 8.666193 e suas cominações 
pvstQriorus. 

2.1 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço unitário, 
subordinando-se ns termos da Lei n° 8.666/93 e suas cominações posteriores; 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA prceberá a importância global de R$7.992,00(sete mil e novecentos e 
noventa e dois reg). 

GLAUSULA QUA4TA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado Mó 30(trinta) dias, 
a contar da emi&ô d rêôui&a, no valor unitário de P!iO.00(nove reas por quflo. +o+aUza 
o valor global d R$7,992.00(sete mil e novecentos e noventa e dois reais), com 
apresentação do d1pcumento fiscal, atestada pela a Secretaria de Administração e Finanças, 
nas condições estiuladas: 

4.1 - O prazo de pagamento ficara suspenso ria ocorrência de erro ou qualquer 
irregularidade apre$entada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções. 

4.2 - A Frefeitur pudera suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na 
ocorrência de qualquer irreguladdéde na execução do objeto deste contrato; 
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ESTAQPpA BflIA 	 ko 
MO FÉLIX DO CORM PRElTURÂ MUNICIPAL DE 4O fLXDO CORIRE E. 

CLÁUSULA QUW1rA - DO REAJUSTE 
gA À eoTPÁTNT[. n5o quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
inadimpiente, e a la será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia d0 atra6o, decorrido entre a data do início da inadimplOrictu e o efetivo 
pamento acrescdp de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (l%) ao mês. 
E será utilizado Ø'ara correção das faturas em atraso será utilizado o índice do [PC-A, 
divulgado pela FGY,  ou outro oficial; 

52 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea '&' - critério de 
atualização finanqpira dos valores a serem pagos, deste á data final do período de 
adimplemento de qada parcela até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, inciso III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
prMióiddê dó rdjutgrnêntõ dê prêcót ôr eritériôg dê Qtuêli2nco mônotárin ôntrê â data  

• do adimpíemento as obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorr atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice 
setorial pertinente conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os r:-  ajustes çlçs preços serao calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = indico do preço referente ao mês de reajusta mento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de 
serviços, obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SEX A - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços so fixos, no período ora 
contratado. 

6.1 a manutençãct do equilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
contratual, desd4 que acqmpaphada de comprova?ao  d9 supervenlôncia de fato 

impreSível, ou, aç previíve!, de conequ4nc1 incglculáveig, bem como de demontr2ço 
analítica de seu irnacto nos custos do Contrato; 

CLÁUSULA SÉTI4rn - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os produtos 
serão entregues r  Secretaria de Assistência Social, na sede deste município, conforme 
endereço acima r4ncionado. 
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ESTADO DA BAHIA 
r 	PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ELIX DO CORIBE 

CLÁUSULA OITA\?A - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de 
50(sessent2) dias da seguinte forma' inicinndo-e em 10.042017, e terminando em 
10.06.2017, ou tot4l execução domesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos termos do 
art.57 da Lei n0866 /93; 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão rio presente exercício por conta da dotação orçamentária; 

06.02 - Fundo Mu:picipal  de Assistência Social JAtiv - 2040 - Manut da Assist. e Família 
Carentes: 3.3.90.32-OO - Material, ou Serviços para Distribuição Gratuita (Fonte 00); 

CLÁUULÀ bCIF3Â - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES; 

10- DA CQNTRATIf\NTE 
10.1.1 Ter o direitcIde nao mais utilizar os fornecimentos da contratada caõ o mesmo no 

• 
cumpra o estabeleqido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas 
na Lei n18.666/93; . 
10.1.2 Intervir dos fornecimentos ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° .666I93; 
10.1.2 Efetuar os pagamentos conforme medição, pelos fornecimentos executados de 
acordo com as dispbsições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a con.ratada o documento comprovante de arrecadaçao competente toda vez 
em sue  ocorrer a s¼ençao de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimentos; 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 

1] 

10.1.6 A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através da Secretara de Assistência Social; 
10.1.7 O presente cpntrato poderá sofrer alterações, nos termos cio art.65 da Lei n° 8.666/93 
e suas cominaçõesposteriores; 
10.2 DA GONTRATDA 

•

10.2.1 A contratad(a assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caso de deccumprimento do pagamento dar parcelas desfe 
contrato, nos termos da Lei ti°  8.666/93; 
10.2.2 Executar to4s os fornecimentos objeto "te contrato de acordo com a zua proposta 
de preço, sob as penalidades da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da c4'ntratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por esta,; visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em, caráter oxçlu?ivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista e previde»ciaria: 
10.2.5 Emitir a notM  fiscal e recibo de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no 
seu corpo a deduçãp dos impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.9 Responder selo cumprimento dos postulados legais viventes de âmbito federal;  
estadual e murticipa, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 
aa obrigações estabelecidas por lei: 
10.2.7 A contrataciaj não poderá transferir, no todo ou em parte, a execuçao do objeto do 
presente contrato. 
10.2.8 A contratad observará o disposto no art12, combinado com o art.13 da Lei 
n°6.078/90, dispõe sçbre qualidade dos fornecimentos ofertados: 
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! 

ESTADO DA BAHIA 

PRFEITURA MUNICIPAL DE flo FÉLIX: DO CORIBE 

10.2.9 Responsablizar-se pela a entregado 688k9, de peixe Tambaqui e CurimaM, no valor 
uniMric dê P$Q,QQfrwvo  rogis) por quilo, com entrega na sede de6te muniípiv;  
10.2.10 A contrat4da observara o disposto no art.12, combinado com o ajt13 da Lei 

n08.076/90, dispõem  obre qualidade dos fornecimentos ofertados; 

CLÁUSULA DÉCI A PRIMEIRA — CONDIÇÕES DE 1IABILITAÇA0 — A obrigação do 
contratado de ma ter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela, assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Iicitaçao; 

CLÁUSULA DC( Á SEGUNDA — DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.70 d Lei 8888105, poderá ocorrer da seguinte fcrm ,  

12.1 - amigável —or acordo entre às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja cofr,eniência para administração; 

12.2 — Administrativa — por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a XIl,XVII, XVIII do art78 da Lei no 8.666/93; 
12.2 - Judicial — nos termos d2 IeisIaçâo processual; 

12.4 - aun9ao iqediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Adrtinistra9ao; 

12.5 — ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na eçecução do contrato, necessários á sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Lei: 

12.6 - execução d,*  garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indeizações a ela devidos; 

12.7 - rêtonão ds créditos decorrentes do contrato atO o limito ds prejuízos causados à 
Administração. 

12.8 — A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administração, qqe poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execuçao direta ou 
indireta. 

fi 
12.9 - 	permitio à Adminitra?ão, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo p  assumir o controle 	ççtcm,jnadas atividades de fornecimentos 
essenciais. 

12.10 - Na hipótê da inciso II dte artigo, o ato devera ser precedido de autoriiaçao 
expressa do Mini4tro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
ocaso. 

kI 
sAo FÉLIX 00 CORIBE 

4mv&2tçoaTIrMo,'nO 

12.11 — A rescisã9 de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu 
critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. 
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rTÃM M MIA 
	 14 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO GORI6E 
sÃo rtux DO CORIDE 

CLÁUSULA DtGIiiIIA TERCEIRA - DA INEXCOUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, predipõe no Art.77 da Lei n° 8.666/93, e suas cominações; 

13.1 - o no cumpri -nento de cláusulas contratuais, espedficaç&es, projetos ou prazos: 

12.2 - o óumjrimórtó irregular do cláusulas contratuais, especificações, projetos e pr&o; 

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 iniuttificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

• o da obra, do serviço ou do fornecimento, oam juta causa e prévia 13.5 - 2 par@iisaç~  
comunicação à Adijrinistraço; 

13.6 - a subcontrJiação total ou parcial do sou objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessâ4 ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não tdmitidas no edital e no contrato: 

13.7 - o desatendmento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscàllzar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.6 - o cometimeito reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 12 do art. 
07 desta Lei; 

13.9 - a decretaçã de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissoluço da sociedade ou o falecimento do contratado; 

13,11 - a alteraçã4 social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

13.12 - razões d4nteresse público, de alta relevncia e amplo conhecimento, justificadas e 
de{ermnadas peI máxima ãutôridado d2 ofara administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exarrdas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

13.12 - a supres4o, por parte da Administração, de obras, fornecimentos ou compras, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato além dó limite permitido no § 12 do art. 
65 desta Lei; 

CLÁUSULA DECJIVIA QUARTA DO GAbO OMlbQ - 	 ççjro regular-se-á pelas suas 
cláusulas o nas diposiçóes contidas na Lei 8.600133, inclu3ive oÔ ociuv§ omiaoa; 

o 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENÂLIbÂbÈ - Nos termos do ad. 88 da Lêi n. 
8.666/93, fica estioulado o percentual de 0,6% (moio por cento) sabre o valor inadimplido. a 
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1 
SÃO rtux DO CORIDE 

ESTADO DA BAHIA 

PREEITURA MUNICIPAL DE 6AQ FLlX D9 CQR!BE 

{í+ulo de multa d Tiorn, por dia de atraso ínjuatifioudo nv tçrneçimento do objeto deste 
contrato, até o limitq de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

15.1 - Em caso de iiexecuço total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condi ões; avençadas, a contratada ficará sujeita à3 seguintes penalidades nos 
termos do art. 67 d Lei n. 8.606/93: 

15.2 advertencia; 

15.3 - multa de I04 (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 - suspensão 'empor&ia de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por razo não superior a 2 (dois) anos e, 

• 15.5 - declaraç8wde inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdura? m os molivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perantia própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a co»tratada  ressarcir a Administração p6106 prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazola sanção aplicada com base no inciso anterior. 

SULA CLÁU 	DÉCI!LA SEXTA - DA EXECUÇÂO DO CONTÂTÔ - sfe contrato devõr 
executado fielmene pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas 
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉC[MA SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de 
Santa Maria da Vitória - BA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando as pqytes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem ji 
(dug) v12r, do iau 

atos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 
1 teor e forma, na presença de 92 (duas) testemunhas. 

São Félix do Coribe - B4 10 de abril de 2017. 

Magda Leid%içhaAndvade 
3eçretMoMun.d,Deuny,$gial 

Fundo Municipal gtência Social 
Contratante 

• 

Induspeixep óiôuItur E IndustrIa de Pescado Ltda 
Contratada 

Testemunhas: 1- 

2- 
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QUíUUav Inwfnvt 

Participo ÂJjesso 1 Legislação 	Canais 

ÜP3S17 

Serviços BRASIL 

ISTRIQ DA FAZENDA 
retaria da Receita Federal do Brasil 

Prdcuradoria-Geral da Fnenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DDlTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVADA UNIÃO 

Namo INDUSPEJXE.PISCIC(JLTURA E INDUSTRIA DE FSGADQ LTDA - ME 
CNPJ! 07.717.87 10001.98 

Ressalvado o dirJto de a razenda HaconaI cobrar o incre'ct luãiglUêr diudgg do ropongabUidade do 
sujeito passio acima identicado que iÃerem a ser apuradas, e certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFS), com a 
exibiIidao suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro ae 1900 - 
Código T9butário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para tns de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não consJ3m inscrições em DlvkJa Ativa da Uno na Procuradora-Coral da Fazenda Nacional 
(PGFN), i 

Conforme dispas o nos aris. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa 

Esta certidâo é ØF'da para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati'.o, para 
todos os Orosje fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passl'ç 1° ambito cia RFS e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

• nas aI(neas a' a do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitaçao deta oertido eata Gondiçivnada a 'vriflça9a9 09 4ve autenticidade na Internet, nos 
endereços 'chtt//wvw.rooeita.fazendwgov. bn  ou chttp://'w.pQfn.Íazenda.gov.bp'. 

Certidão omitida' gratuitamente com base na Portada Conjunta fFB/FGFN n2  1.T51, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:5:08 do dia 10/03/2017 <hora e data de DrasHia>. 
Válida até 06/11L2017. 
Código de cont [e (Ia certidão: 904F.SDZ6.13GF.1344 
Oualquer msuraou emenda invalidará esta documento. 

 

M0 Consulta 

 

Preparar página 
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10,U2O17 

IMPRIMIR 

 

VOI.TAR 

o 

CAIXA 
AI ECO CNÓMICA FEDERAL 

Cert1ficado de Regularidade do FGTS - CRF 

1. 

Inscrição: 	0777767610001-96 
Razo Social: JNDU3PFIXE PSTCULTUM E INDUSTRIA DE PESCADO LTDA 
Nunp Fantasla;INDUSPEIXE 

Endéeço: 	FAZ VOLTA DA PEDRA SN / ZONA RURAL! SAO FELIX DO 
CORIBE / BA / 47665-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso cia atribuição que lhe confere o 
Art. ', da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data a emjresa acirre identificada encontra-se em situação regular 
peraçte o Funda de Garantia do Tempo de serviço - FGTS. 

Certificado no servirá de prova contra cobrança de 
quaiSquer débitós referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
dccdfi-entes das obrigações como FGTS. 

Vali ade: 04/05/2017 a 02/06/2017 

Certficaçãv Nmerç; 2017004Q 1'1922 18575600 

ço obtida em 10/05/2017, às 09:52:56. 

A ufinzaçào deste Certificado para os rins previstos em Lei está 
conicionada à veiificaço de autenticidade no site da Caixa: 
ww%7f.c4ixa.99v.br  

Inf o 

htt :/Awwsifoe.cai)aocv.br/E  
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côvEú DO ESTADO DA BAHIA 	 rnis5Ao; 10/05/2017 09:50 

SECRETR(A DA FAZENDA 

ertidflo Negativa de Débitos Tributários 

(Emtklaipara os efeitos dos arte. 112 o 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da bania) 

Oertldao ri': 99179971ni 

RArA SOCiAL 

INDU EI'r-PIS('ICLILTURA E INDUSTRIA DE PESCADO LTDA 

NSCI CÃO ESTADUAL CNPJ 

067.94 .704 07.777.876/0001-98 

Fica certificado quê no constam, até a presente data, pendõncias de responsabilidade da pessoa flsica ou Juridica acima 
i!j 	iderfliticaaa, relativa ew triutçs administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão en9104 todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de compete Ia da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda Pública do atado da Bahia 

1 	cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente, 

Frni110 em 19/ 

  

5/2017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão 

A A TENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENIDI2RFÇO F1ttp;llwww.sefaz.ba.ov.br  

Válida com a acrasantaço conjunta do cari2o original de inscflçao no c'r ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do MinisIerlo da Fazenda. 

Página 2de 1 	 11ei(ertidao1egatia rpl 
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Profeitu4ra Municipal de Santa Maria da Vitória 
AVENIOARASIL, 723 

JAR DIM 	- 6AN1A MARIA DA VITÓRIA. DA CEP 

CNPJ: 13 
Ir 

12.SCG/000I-IG 

çETIDÂO NÕÂTIVÂ DE DÉBITOS 

Número: 00016612017.E 

Nome/Razo Social: IrÇUSPEIXE 'I3ClCULTURA E INDUSTRIA DE PESCADO LTDÂ - ME 

Nome Fantasia: 	IN?USPEIXE 
Inscrição Muniçipal: 09 1 .170.001/33 	 CPF/CNPJ: 07.777.576/0001-98 

Endereço: 	 Ay Perimetíal aíN UALrÃQ INDUSTRIAL 

Mivão Santa Aaria da Vitória - 	er 47940-000 

RESSALVADO 

SER APURADOS P051 
TRIBUTÁRIOS DO CO 

O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A 

E!I0RMEN4E, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DEDITOS 
TRIBUINTE CIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

Observa?ao: 

.1* 

+*************H************************************************************************************************* 

II 11 1 II 1 1 II 1 1 1 11 II 111 II 

Esta certidão foi emitida 

e 	
Certidão válida ató: 09/09/2017 

0512017 	com base no Código Tributário Municipal. 

Esta certidao 	 a lncri5,ao Municipal acima identificada. 

Código de controle desta certidão: cfr00002661 3900000011070900001 96201 706100 

11111111 
II 	 II 	liii 

Certidão emitida elet?pniõmonta va internei. A aceitação desta Gertidao et condicionada verificação de sua 
au{en&cdade na [n(onêt, nó 0ndggço eletrônico: 
https://santamariaaavitoria.saatrl.c5m.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer r sura ou emenda invalidará este documento. 

Imracso em 10(0512017 s 09:4.13 
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PODER I')iC ÁP Q 
Ju.;Trç7 )C 'PAPJ\.LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO9 TRABALHISTAS 

Nome: INDSFEIXE-PXScXcULTURA E TNDUTRIA DE PESCADO LTDA - ME 
(MATRIZ fl PILrAIS) 

07. ' 77.87(SJóOO1-92 

certidão 	128581396/2017 
Expedição: 10/05/2017, às 09:51:33 
Validade:,  05/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua eediçao. 

CertificLse que INDUSPEIXE-PtCCICULTURA E INDUSTRIA DE PESCADO LTDA - 

ME (MATRI4  E FILtAI5 , inscrito(a) no CNFJ sob o no 07.777.876/0001-98 
N0 CON TA do Banco Nacional de Devedores Traba1bi, 

cer.idao 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, a 
na Resol1  ção Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalh4. de 24 de agosto de 2011. 
Os dado  constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anterio4-es à data da sua expedição. 
No caso de pessC& jurídica, a certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agCncias ou filiais. 

A 2Ce1t ç&o desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autefltiicidade no portal do Tribunal Superior do Trabalflo na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidã emitida gratuitamente. 

INFORMA Ao IMPORTANTE 
Do Bano Nacicnal de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necesrios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadim15 lente9 perante a Jut1yo. do Trabalho quanto à, obrigações 

em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordo p judiciais trabalhistas inclusfl no concernente aos  
recolhjimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emo1umntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de eca1uçâo de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabaijio ou comissão de Conciltaçao Prvi. 
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1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓR/ 
AVENIDA BRASIL, 723 BAIRRO - JARDIM AMÊRICÂ 

Santa Maria da Vitória - BA - CP: 47943033 

sldvará 
DE LICENÇA 0002812017 

PARA 

LICENÇA ?ARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOGALIZAÇÃ( 

NDUSPEIX 	- PIgCICULTUPÂ E INDUSTRIA DEPSCADO LTDA - 

U2PbIXE 

Av Foriinctral 3/W GALPÃO INDUSTRIAL Malvão - Santa Maria da 
Vitória - SÃ 

AIIVIDADE 

Fabricação de conservas de peixes, crustdceos e moluscos. 

ATivlDADí& s2C .1 

L 
- INSCRIÇÃO 

CODIGO CONTRISLJINTE 

10.20-1(02 
c#w. EÇONOMICO 

00117000133 

CPP,CNPJ 

07377.676/0001-98 

frÊçtptcÕEs 

j 	

DATA LltsSÀC 	 ALllDAOE 

0510112017 	 31/12/2017  	  

Eol 	licença d— -A rica, 'iii l'icai vll'iiil à ricali zaCaTi. iiliACocefldD as norraca p*lahiicldaa polo cõdirio Ttlb,iiCiio 
P osit,r.i Municipal 

ELIANt 

Eliane Soares de Qfivetra Silva 
4ggjst 	ÃdnIniçtr2tio 
CQordeI1agr qç Tributo 
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Comprovante de inscri âo e de Siujaao Cadastral - Impressão 	 Página 1 de 1 

Comprovante  úc Ipriçdv 	 Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de ld4ntificaçao d Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 

RF8 a sua atuaIizaço'cadaatraI. 	1 

REPÚLICA 

CADASTRO 

FEDERATIVA DO 13RA3IL 

NACIONAL DA PESSOA JIJRIDJCA 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSGRIÇAO E DE SITUAÇAO 
GADASTRAL 

rTURA  

NOME EMPRC3AMAL  
INDUSPEIXE.PISCICULJtURA E INDtJSRIA DE PESCADO LTDA .ME 

TITULO DO ESTA9ELECIMENTO 

INDUSPEJXE 
(NOME DE FANT4IA) 

cónico E DESCRIÇÃO DAATIJIDADE 
19,29-1-92 - Febrlca?ao 

ECONOMIÇA 
de conservas de 

flIINÇLPAL 
peixes, crustáceos e moluscos 

cóDiGos DESCRIÇÃO DAS 

03.22-1-01 	Criação de 
10.20.1-01 - Preservaçõo 

CIUIDADES ECONÔ4ICÂS 

peixesem aguØ 
de peixes. c4istáceos 

SECUNDARIAS 

U99 
e moluscos 

çÓoiGo E DESCRIÇÁO DA NArUREzA 

206-2 - Sociedade Emrçesária 
JURIDICA 

Llrnitad 

L9CRACOURO 

AV PERIMETRAL 
NUMERO 

SIN 
COMPLEMENTO 

MfW DIR flOD 172 KM 01 

CEP 

47.640-000 • 
UAIRFO/DISTRIT9 

MALVAO 	1 
MUNICIPIO 

SANTA MARIA DA VITORIA 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
esacon.cont2OlO@grr(aII.com  

1 tELEFONE 

(77) 2493-1081 1(77) 3483-1081 

ENTE FEDflATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

&tUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA s,TuAÇÃ0 CADASTRAL 

20(1V2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SItUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela lnstrd;ao Normata RF6 n° 1.634 de DO de maio de 2019. 

Emitido no dia 09/05/2017 às 16:64:05 (data e hora de BrasIIiai. 

C Copyri9ht Receita Federal do Brasil - 09f05(2017 

Pagina: 11 

https://www.receit  Sazenda.o.br/PessoaJuridica/CNPJ/enPireva/irnPressao/ImPrime... 09)05/2017 
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