
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
SÃO FÉLIX DO CORIBE

/. mwibrKú nenun mikM

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E

ELETRODOMÉSTICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE E A EMPRESA

LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES - ME.

Pelo presente termo de contrato celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA,

com sede administrativa à Rua Lourencio Pereira, n®??, centro, São Félix do Coribe-BA, inscrito no

CNPJ/MF sob n9. 16.430.951/00001-30, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Jutaí Eudes

Ribeiro Ferreira, brasileiro, residente e domiciliado neste município, e a seguir denominado de

CONTRATANTE e de outro lado a empresa Luiz Carlos Fernandes Guedes-ME, inscrito no CNPJ sob o n®

04.535.117/0002-01, estabelecida na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, ns 181, Térreo: Pav. 1 e 2,

Centro, CEP 47.665-000, no Município de São Félix do Coribe - BA, neste ato representado pelo o

proprietário de igual nome, inscrita no CPF sob o n^ 860694385-15 e portadora da Cédula de Identidade
ns 07860319-64 SSP/BA, apenas designado por CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e

celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo n.^ 166A/2018 - Dispensa de

Licitação n.9 061/2018, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a aquisições de móveis e
eletrodomésticos, destinado a nova sede da Prefeitura, na manutenção dos serviços públicos

administrativos, para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças, deste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO - Este instrumento guarda
integralmente os termos da Dispensa de Licitação n2. 061/2018, do qual o Contratado se obriga a

executar o objeto em conformidade com o Edital de Licitação e à proposta de preços da vencedora com

seus anexos e todos os documentos que compõe o respectivo processo, fazendo parte integrante do

presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O regime de execução será Indireto por
Preço Unitário e será efetuado em parcelas após o recebimento da Ordem de Fornecimentos.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ITENS E PREÇOS - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto da
presente contratação será os constantes da proposta de preços apresentada a qual faz parte integrante

do processo licitatório, para os seguintes itens:
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BÉNS PERMANENTES MOVEIS E ELETRODOMÉSTICO
Item Descrição dos Materiais/Serviços Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

1
ARMARIOPARA ESCRITÓRIO DUAS PORTAS COM

CHAVE PUXADOR COR TEKA ITALIA
UNI 1 R$ 645,00 RS 645,00

2

GAVETEIRO COM QUATRO RODÍZIO DUAS

GAVETASPEQUENAS1 GAVETAGRANDECIRTEKA

ITALIA

UNI 1 RS 385,00 RS 385,00

3
MODULO AEREO TRÊS 03 PORTAS COM
PUCHADOR COR CARVALHO AREZO I,20X0,86X5(.0

1 RS 689,00 RS 689,00

4
MODULO BALCÃO TRÊS GAVETAS DUAS PORTAS
TAMPA COR CARVALHO GRIZ TOK 1,20X0,86X50*

1  UNI 1 RS 499,00 RS 499,00

5 MESA DE CENTRO CROMADO COR MARRON UNI 1 RS 475,00 RS 475,00

6
KIT rodízio para GAVETEIRO U UNDADES DE

RODAS
UNI 1 RS 80,00 RS 80,00

7
ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS COM

PUCHADOR TECA ITALIA 1,36 X 47CM
UNI 1 RS 645,00 RS 645,00

8
CADEIRA PRESEIDENTE GIRAT. CORINO PRETO

FLEX
UNI 1 RS 649,00 RS 649,00

9 FOGÃO ARES 4 BOCAS BRANCO REALCE UNI 1 RS 509,90 RS 509,90

10 MESA GERENCIA 1520X615X750 MX150 AZUL UNI 1 RS 299,00 RS 299,00

11 MESA GERENCIA 1520X615X750 MX 150 AZUL UNI 1 RS 299,00 RS 299,00

12 CADEIRA DIRETOR GIRAT. CORINO PRETO FLEX UNI 1 RS 629,00 RS 629,00

13 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR CORINO AZUL FLEXUNI 1 RS 629,00 RS 629,00

14
CADEIRA GIR EXEC C/ TELA VERD BR/ REG TEC

VER/PR
UNI 1 RS 469,00 RS 469,00

15 CADEIRA PRESIDENTE GIRAT. ALTA PPOIC UNI 1 RS 1.179,00 RS 1.179,00

16 TELEFONE SEM FIO TS40 S/ IDENT. UNI 1 RS 135,00 RS 135,00

17
CADEIRA GIR. EXEC Cl TELA VERD BR/ REG TEC

VER/ PR
UNI 1 RS 469,00 RS 469,00

18 ARMARIO PREMIUM 3PIPV3-D BRANCO UNI 1 RS 399,90 RS 399,90
19 MESA GERENCIA 1520X615X750 AZUL UNI 1 RS 299,00 RS 299,00

20 CADEIRA VISITANTE UT C107V PRETO UNI 1 RS 629,00 RS 629,00

VALOR TOTAL DO LOTlim 10.012,80

§ 19 - Atribul-se ao presente contrato o valor global de R$ 10.012,80 (dez mil, doze reais e
oitenta centavos).

§ 29 - 0(s) valor(es) definido(s) nesta cláusula inclui os custos e benefícios decorrentes dos

serviços, além de taxas, bonificações, encargos previdenciários, fiscais, comerciais, inciusive despesas
com medição, locação ou quaisquer despesas necessárias para a execução do objeto do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após
apresentação do documento fiscal correspondente, devidamente aprovado pela fiscalização da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

§ 19 - O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou
qualquer irregularidade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após as devidas correções.

§ 29 - Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da
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sua regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo:

I- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União,

Contribuições Federais e Previdenciários), expedida pela Secretaria da Receita Federal;
II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda

do domicílio tributário da licitante;

III- Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal;

V - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF;

VI - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho

(www.tst.ius.br):

§ 59 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência
de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE REAJUSTE - Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão
fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS - Os móveis e eletrodomésticos que
constitui o objeto deste contrato deverão ser entregues em no máximo 10 (dez) dias, a partir do
recebimento da "Ordem de Fornecimentos", pela CONTRATADA, em conformidade com a metodologia
proposta, podendo ser readequada conforme os planos da CONTRATANTE.

§ 19 - A execução do Contrato, será parcelada mediante formulário próprio de "Ordem de
Serviços", emitido pela Administração Municipal;

§ 29 - A entrega ocorrerá conforme a necessidade e no local determinado na Ordem de Serviços,
na sede da Secretaria Municipal e/ou Órgão vinculados, na Sede deste Município.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA - A vigência do Contrato será da assinatura do Instrumento
Contratual, encerrando em 31 de dezembro de 2018, ou até a conclusão da totalidade dos quantitativos
dos materiais, o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - A CONTRATANTE, durante a vigência deste
Contrato, compromete-se a:

^  1 - fazer as solicitações dos materiais quando necessário, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do
fornecimento;

2 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato;
3 - promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
4 - comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de

Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Convite e no presente Contrato;
5 - notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A CONTRATADA, durante a vigência deste
Contrato, compromete-se a:

1 - executar os fornecimentos objeto deste Contrato de acordo com as especjíjcações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura q eqqip^pécnica necessária à
sua entrega no local determinado na Ordem de Fornecimento;
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2 - manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução

completa e eficiente do objeto deste Contrato, bem como zelar pela integridade dos bens do

Contratante entregues a sua guarda durante o período contratual;

3 - honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da Lei, ficando declarado

que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá nenhum vínculo jurídico com o CONTRATANTE;

4 - manter durante toda a vigência do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação n^ 061/2018,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
5 - responsabilizar-se pela execução dos serviços de confecção dos materiais, objeto deste Contrato,

respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

6 - entregar os materiais de forma parcelada, cumprimento das obrigações e normas a serem atendidas

durante a execução do contrato, correspondente às especificações descritas no Termo de Referência

(Anexo I do Edital).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da presente
contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste
exercício, na seguinte dotação:

03.01 - Secretaria de Administração; 2004 - Manutenção das Ações da Secretaria Adm. e Finanças;
Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente (Fonte 00);

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO - 0(s) materiais objeto deste
contrato será recebido de acordo com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação
determinada pela Lei n^. 8.883/94.

1 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a

ordem de serviços e com as normas deste Edital;
2-0 recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Edital, não exclui a responsabilidade da licitante

vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelas

Secretarias requisitantes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078/90);
3-0 recebimento e a aceitação do objeto deste pregão estão condicionados ao enquadramento nas

^  especificações do objeto, descritas no Termo de Referência - Anexos I, e será observado no que couber,
as disposições da Lei Federal ns 8.666/93 e suas alterações.
4 - O CONTRATANTE indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
5 - A Contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle

a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações,

esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao
cumprimento do objeto do contrato.

6 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e
exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas
e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou
de seus prepostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstos, proceder ao

ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.
7 - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, dev;erãp ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA, à Secretara Municipal de Administração e Finan\
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser executado
fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos Arts. 69 a 71 da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÂO DO CONTRATO - Em caso de inadimplemento de suas
obrigações contratuais, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Capítulo III - Seção V
da Inexecução e da Rescisão dos Contratos da Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal.

§ r - Além do disposto caput deste artigo, a inexecução total ou parcial do ajuste, caracterizará
o descumprimento das obrigações assumidas, ficando a "Contratada'' sujeita, a critério da Contratante,

à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns 8.666/93.
15.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.
15.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos

incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com

antecedência mínima de 30 (trinta)dias; ou
15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
ou

15.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobrea matéria.

15.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTAS E PENALIDADES:

19.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de vigência deste termo, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a

Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
Contrato e das demais cominações legais.

19.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre
o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatório-indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do objeto deste
Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou
obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação

em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, cor^rpio ou outro), até
cessara inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar qom y/lunicípio de São
Félix do Coribe-BA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Pág. 5 de 7

Processo: 02093e19 -  D
oc. 15 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: JU
T

A
I E

U
D

E
S R

IB
E

IR
O

 FE
R

R
E

IR
A

 - 15/02/2019 06:57:21
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 8269bb9f-c2d3-4ec5-b492-33b8d3e01aeb



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE A/nudcn;D nn nmun mdM

VI) declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 209 (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da
contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de

interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos

procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem
compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores
devidos, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei n9 10.406/2002 (Código Civil);
XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância
remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do

recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade,
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.
XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração;

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
da contratação;

XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito.

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e
nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal n9 8.666/93, com suas
alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação
endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior
decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor do Contrato, e serão
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à Contratada, ou quando for o
caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- CONTAGEM DOS PRAZOS

18.1. Nos termos do artigo 110, da Lei Federal n9 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos neste
contrato excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos
referidos neste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou eçn pa[\te, a execução do
objeto deste contrato.

19.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da^ p/1993, e demais
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
SAOFÉUX DO CORIBE

ArmjOvtCOtmfíeavntndoi

normas aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA PUBLICAÇÃO - A publicação resumida deste Contrato, no Diário Oficial
do Município, ocorrerá até o 59. (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, correndo a
despesa por conta da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade de Santa Maria da Vitória - Bahia, para
dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Félix do Coribe -/ÔA, 07 de dezembro de 2018.

Ferreira

fíCIPAL DE SÃO FÉLIX DO

CORIBE

n^ 16.430.951/0001-30
^CONTRATANTE

Luiz CarlosN^e^andes Guedes
Luiz Carlos Rerarraes Guedes-ME

CNPJ n>2^4.535.117/0002-01
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

13-

Nome:

CPF:

23-

Nome:

CPF:
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

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

I

Nome: LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES

CNPJ: 04.535.117/0001-20

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

1. constam débitos administrados pela 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-Geraf da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 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 'd* do parágrafo único do art. 11 da Lei n^ 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 15:43:15 do dia 22/10/2018 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 20/04/2019.
Código de controle da certidão: 8238.50D2.AD51.20FB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ofi • 22.'I0 2018 l.>
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07/12/2018 https://www^ífg8.C8Íxa.gov.br/Empresa/Cr(/Crf/Fg8CFSImpi1mIrPapel.asp

CAfJTA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0453Sii7/ooo2-oi
Razão Social: luiz carlos Fernandes guedes me
Endereço: rua corneuo lafuente 586 / centro / santa maria da vitoria / ba /

47640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa adma
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: 20/11/2018 a 19/12/2018

Certificação Número: 2018112007401039044409

Informação obtida em 07/12/2018, às 11:56:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caÍxa,gov.br

httDs:/Avww.sffea.caixa.aov.bryEinDrQ9a/Cr17Crf/FofiCFSImQrimfrPanfii.aso 1/1
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CERTID&O NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.535.117/0002-01 '
Certidão n®: 160807416/2018
Expedição: 22/10/2018, às 17:21:41

Validade: 19/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, conéados da data
de sua expedição. ,

Certifica-se que LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES - ME (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n® 04.535.117/0002-01, não consta do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis dc
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 atualizados até 2 (do:s) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa en 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
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam -s dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto âs ol ligações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público dc
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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(V ij governo do estado da bahia
SECRETARIA DA FAZENDA

Enlissao: 25/10/2018 10:47

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 -'Código
Tributário do Estado da Bahia) '

Certidão 2489812

RAZAO SOCIAL
1

LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES
;

inscrição ESTADUAL CNPJ

077.651.747 04.535.117/0002-01

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos. Inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que >derem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/10/2018. conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias. contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETÒRIAS

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

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

Página I de I RelCertidaoNegniiva.nM
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v. •

Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe
AV. LUiS EDUARDO MAGALHAES. 8/N PRÉDIO

CENTRO-SAOFÉÜX DO CORIBE-BA CEP: 47665^00

CNPJ: 16.430.951/0001-30

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000221/2018.E

Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES - ME

Nome Fantasia: MULTILAR E LAZER

Inscrição Municipal: 2.01.2838/2018 CPF/CNPJ: 04.535.117/0002-01

Endereço: AVE LUIZ EDUARDO MAGALHAES, 181 TÉRREO: PAV. 1 E 2

CENTRO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA CEP: 47665-000

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

SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA. NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****************

*•■*•••*•••*•********•*•**••***••*«*****•*****«**

Esta certidão foi emitida em 22/10/2018

"^rtidão válida até: 20/01/2019

com base no Código Tributário Municipal.

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identifícada.

Código de controle desta certidão: 060000371085000000164709Q000221201810220

Certidão emitida eletronicamente via Internet. A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua
autenticidade na Intemet, no endereço eletrônico:
https://saofelixdocoribe.saatrl.com.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

impresso em 22/vJ 2018 ôs 15:43.28
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