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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE 

ko 
SÃO PÉLIX 06 coniar 

CONTRATO DE FORNECIMENTOS 

Contrato de fornecimentos que entre si fazem, o 
Fundo Municipal de Assistência Social, e a empresa 
Josenilton Santiago de Oliveira, na forma abaixo: 

O Fundo Municipl de Assistência Social, do Município de São Félix do Coribe, entidade de 
Direito Público inferno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães, s/n.°, Centro - na 
cidade São FéIix do Coribe, Estado da Bahia, inscrita no CN PJ sob o n98.136.59410001-28, 
neste ato represeAtado pela a Secretária Municipal do Desenvolvimento Social, a Sra.Magda 
Leia Rocha Arídracle, brasileira, casada, portadora do cr n0902.692•845-97,o 
Rg.n°06687408-4 SSP/BA, nomeada pelo o Decreto Municipal n0939 de 03.01.2017, 
residente nesta, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa Josenilton 
Santiago de Oliveira-ME, inscrita no CNPJ sob n,063.253.694/0001-99, domiciliada à Rua 
Manuel Coelho, L35 Centro - na cidade de Santa Maria da Vitória - DA, neste ato 

. representado pelp o proprietário de igual nome, portador do CPF n1529.083.305-63, 
0511154178 SSíIBA, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contratd mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁU8ULA FRl(gIIRA - DQ OBJETO - Constitui objeto do presente contrato aquisição de 
urnas e apetrechos tunerarios para auxílios as famílias vulveráveis, na manutenção dos 
serviços públicosfrsistenciais deste município. 

CLÁUSULA SEUNDA - DA VINCLJLAÇÃO - Vincula-se e faz parte deste instrumento 
todas as regras «condições estabelecidas na Licitação Prego Presencial, PP000f2017, nos 
termos da Lei 8.666/93, e suas cominações posteriores. 

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

CLÁUSULA TEFCEIRA - DO VALOR - Feia execução do objeto deste contrato, a 
CONTRATADA perceberá a importância global de R$93.930,O0(noventa  e três mil e 
novecentos e trinta reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado mensal conforme 
medição, a con(r da emissão da requisição, com apresentação do documento fiscal, 
atestada pela a ecretaria de Administração e Finanças, apresentação ainda, comprovantes 
das quitações dq efetivo pagamento dos encargos sociais, certidões negativas do INSS. 
FGTS, e Trabalhistas. 

4.1 - O prazo I de pagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer 
irrêuiiridde 2ptogent2d2 nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas correçoes. 

4.2 - O Fundo Municipal de Saúde pudera suspender qualquer pagamento, no todo ou em 
parte, na ocorrêr(pia de qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE 
5.1 A c0NTRA1rANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada 
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inadimplente,e a la será imóutada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do 
contrato por dia 4 atraso, ecorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo 
pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométtica de um por cento (1%) ao mês. 
E será utilizado pra correço das faturas em atraso será utilizado o índice do IPC-A, 
divuIdo peln FOI  , ou outro bticial; 

0.2 Art,40 inciso (1V - Copdi?ões de pagamentos, prevendo: alínea 'e" - critério de 
atualização financira dos Jalores a serem pagos, deste à data final do período de 
adimplemento de cbda parcel até a data do efetivo pagamento. 

5.3 - Art.55, incisó III: - o prço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e 
periodicidade do r4ajustameno de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemento das obrigaçpes e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorra atraso na pagamento das parcelas, o reajusto sêrá aplicado pelo índice 
setorial pertinente conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do 
mês de cada. Os reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula; 

ti 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo Índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

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; 

Onle:  

GLAUaULA CEÁTA - PA 
poderão ser reajustados, no pe 
pela Fundação Get?lio  Vargas, 
período ora contrat1do. 

6.1 a manuten94 do equilí 
contratual, desde que a 
imprevisível, ou, Se previslv 
analítica de seu irppavtv nos 

CLÁUSULA SÉTÚUIA - DA F 
11 serão entregues í  na sede 

Assistência Social deste murji 

RVlÃQ DE PREÇOS - Os pregos  inicialmente contratados 

'iodo não inferior a doze meses, conforme índice do IPGA, divulgado 
ou outro oficial, contrato; este termo de contrato no terá reajuste no 

rio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão 
Dmpanllada de comprovaç3o da 5upervenlôncia de fato 
1, de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 
custos do Contrato; 

DRMA DE EXECUÇÀO DOS FORNECIMENTOS - Os produtos 
leste município, de acordo a necessidade da Secretaria de 
icípio, conforme endereço acima mencionado. 

n 	 - 
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presente contrato. 
10.2.5 Responsabizar-se pele garantia do produto nos termos da ABNT, ou outro na forma 
da lei; 
10.2.9 A contratada obser4rá o disposto no art.12, combinado com o arf.12 da Lei 
n°8.078/90, dispõesobre qualidade dos fornecimentos ofertados; 

10.2.10 Responaqbilizar-se dela a realização do fornecimento do produto em caráter 
emergencial no pr4zo maximç estipulado, promovendo a entrega imediata; 

CLÁUSULA DÊCÍMA PRIMIRA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇAO - A obrigação do 
contratado de manter, duraqtte toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por eld assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação: 

à CLÁUSULA DÉCIMA SEG#DA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato, nos 
termos do art.79 da Lei 8666 	poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigável -jpor acord+  entro às partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja cdjiveniônciaj para administrativa; 

12.2 - Administratfra - por ao unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 
nos incisos 1 a Xll,IIXVII, XVIff,  do art.78 da Lei n° 8.666/93; 
12.2 - Judicial - n termos 12 legislação processual; 

12.4 - asaunço ipediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Adpinistraçãoj 

12.5 - ocupaçãoj e utiIizaço do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na 4ecução dq contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V 
do art. 58 desta Li; 

19 	12.6 - execução d'a garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indeizaçôes a ela devidos; 

12.7 - retenção d créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

12.8 -A aplicaçãp das mcc 
Administração, q'e poderá 
indireta. 

idas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
dar continuidade ã obra ou ao serviço por execução direta ou 

12.8 É permiti  & Adrr'iniatraço, no caso de concordata do contratado, manter o 
contrato, podengo assumir o controle de determinadas atividades de fornecimentos 
essenciais. 

12.10 - Na hipótsê do ine?so  II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Es' 
o caso. 

do competente, ou Secretário Estadual ou Municital, conforme 
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CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigôncia do contrato é de 
07(ete) meses, iniciando-se em 05.02017, e seu termino estendendo ato em 1.12.20171  
podendo ser prorrqgacio nos termos do art.57, inciso 1 da Lei n08666/93; 

CLÁUSULA NON4 - DOTAÇÃO ÕRQÂMnrrÁPIÂ - Às despesas decorrentes do presente 
contrato, correrão (o presente exercício por conta da dotação orçamentária: 

0602 - Fundo Municipal de Assistência Social 	Proj/Ativ; 
Assistência e AuxI)io Famílias Carentes; Elemento: 33.90.32-00 - 
Para Distribuição Gratuita (Fonte 28,29). 

06.02 - Fundo lÇlunicipal de Assistência Social - Proj/Âtiv: 
Assistência e Auxílio Famílias Carentes; Elemento: 33.90.32-00 - 
Para Distribuição tatuita (Fonte Ç0). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DA CONTRATANTE 
10.1.1 Ter o direit6 de não mais utilizar os fornecimentos da contratada caso o mesmo não 
cumpra o estabeldcido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas 
na Lei n°5,666/9 
10.1.2 Intervir doo fornecimentos ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n8.666/93; 
10.1.3 Efetuar o pagamentos conforme medição, pelos fornecimentos executados de 
acordo com as disosiçóes do presente contrato; 
40.1.4 Enviar a c4ntratada o documento comprovante de arrecadaçao competente toda vez  
em que ocorrer a ietenção de impostos sobre a nota fiscal ou recibo de fornecimentos; 
10.1.5 Modificar Uou  rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
n°8666/93: 
10.1.6 A CONTR4TANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, 
através do Fundo i\Aunicipal de Assistência Social; 
10 17 O presente contrato poderá sofrer alterações, nos termos cio artO cia Lei n° 5.666/93 
e suas cominaçods posteriores; 
10.2 DA CONTR4TADA 
10.2.1 A contra+da  assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
fornecimentos contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, nos terrTfos da Lei n0  8.688/93; 
10.2.2 Executar tddos os fornecimentos objeto deste contrato de acordo com a sua proposta 
de preço, sob as Renalidades  da Lei n08.666/93; 
10.2.3 Exigir da qcontratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações 
emanadas por es4, visando o sucesso da Àdministracô Pública Municipal: 
10.2.4 Assumir e)n caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabnlhigta e previdenciria: 
10.2.5 Emitir a nta fiscal e recibo de quitação dos fornecimentos, fazendo discriminar no 
seu corpo a deduao doo impostos quando exigido pela a contratante; 
10,2.6 Respond4 pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual emunicaI, bem como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas 
as obrigações es belecidas por lei; 
10.2.7 A cantrat da no poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do 

2040 - Manutenção da 
Material, Bem ou Serviço 

2040 - Manutenção da 
Material, bem ou Serviço 
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PRÇFITURÂMUNICIPAL DE SÃO FELIX DO GORIb 
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SÃO rtux DO COflIfl 

12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite a Adminiatraç8o, a seu 
critério, aplicar a td 	prevista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÊC(MA TERCIRA - DA INEXECUÇÃO - A Inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a,pua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamento, pred iapôo no Art.77 da Lei n° 8.060193, e suas cominações; 

131 - o não cump1mento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

13.2 - e cumprim4to irreuIr de cláusulas contratuais, epecitiôaõas, projetos e prazos: 

13.3 - a lentidaog do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade cÇa concluso da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

• estipulados; 

13.4 - o atraso injstificado nb início da obra, serviço ou fornõcimorito: 
1
,1  

13.9 - a paraIiaaço da obr, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Aministraça; 

13.6 - a subcontfptação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessao ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, na4 admitidas no edital e no contrato; 

13.7 - o desateniimento •ds detQrmina?ões regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fisaliar a si.a eneou?ao, assim como as de seus superiores; 

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

• 12.9 - a decretaço de falÔnia ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

111 - à alfera4o gôciâi ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a exeçuçào do ctpntrato: 

13.12 - razões dj  i, 
determinadas 

de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas p4ia máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exaradas  no lkocesso administrativo a que se refere o contrato; 

13.13 - a supre4»âo,  por $rte da Administração, de obras, fornecimentos ou compras, 
acarretando modificação d valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12  do art. 
65 desta Lei 

CLÁUSULA QUtRTA DO bAso OMISSO - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas 
e nas disposiçô49 contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

II 
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São F6IIx cio Co 	A, OS de meio de 2017. 
MagdaWa Roeh AndraDe 
seuetárid Müitdo Qflqnv.SOCIZI 

DectetO 93$ 
Fundo Mun. Assistência 6oGial 

ontratante 

Santiagoé Oliveira 
Contratado 

lê 

ESTADO DA BAHIA 
FEITURA MUNICIPAL  DE SÃO FÈLIX DO CORIBE go FÉLIXDO CORIBE 

CLÁUg1JLA QUIt4ÍA - DAS PENALIDADES - Nor. termos do art. 86 da Lei n. 8.666193, fica 
estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor (nadimpilcio, a título de multa 
de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite 
de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

15.1 - Em caso d4nexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 d'a Lei n. 8.666/93: 

15.2 - advertência;. 

16.3 - multa de 10'o (dez por cento) do valor do contrato, 

15.4 — suspensão ltemporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração poqPrazo não superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perduraem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida 
sempre que a cqptratada ressarcir a Administraçao pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanÇ4Q aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÚCIMA SÉTIMA - DA EXECUÇÂO DO CONTRATO - Este contrato deverá 
ser eacutado fielmente pelag partas, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações 
contidas nos Artsi69 a 71 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - 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 Pirtes  a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem j1stos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 
• (duas) vias de igul teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Testemunhas: 1- 

2 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
FrvçuradQria-Geral 0A Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TIIPUTOQ rEDÊRARç r. Á DEVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JOSIÊNILTON SANTIAGO DE OLIVEIRA - ME 
CNPJ: 53.293.69410001.99 

RessaIvadop direito doa Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito pa'Ssivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constbm débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172. de 25 de outubro de 1986 - 

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão. judicial que determina sua 
desconsideração cara fins de certiÍlcaço da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PÇ5FN). 

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 
lodos os 6ros e fundos pt/jbiicos da administraç& direta a ele vinculados. Pefere-se a siluaçao do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas Ça' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  5.212, de 24 de julho de 1991. 

A eeitçM, dotã cortico está condiciongda à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
enderoçoc chttp:Ilwww.raoeita.Íazenda.gov.br> ou Chttp://www.pgtn.tazenda.govJJr>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 19:10:07 do dia 29104/2017 <hora e data de Prásilia5.. 
Valida ate 25110f2017, 
Código de controle da certidão: A7F2.98B0.26A0.E5DA 
Qualquer raurn ou emen'dã invalidará ete documento. 
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IMPRIMIR « 

 

VOLIAR 

e a a na a w a 
CAIXA ECdNI5MICA FDËRÀL 

Certiflca10 de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscriç41 	63253694/0001-99 
Razão So'fiaI: 3OSENILTON SANTIAGO DE OLIVEIRA 

Nome Fahtasia:DROGARIA SAO JORGE 

rndereç4 	RUA MARIANO BORGES 107 O CASA / CENTRO / SANTA MARIA DA 
VITORIA/ BA / 47640-000 

A Caixa Econômica [ederai, no uo da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa lacima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de' Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O preseifle Certificado no servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer, débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
deçorrentes das obrigações com o FGTS. 

VaHcIad4: 19/05J2017 a 13J06/2017 

11 

Certiticáçao Número; 2017051503203689292040 

Informação obtida em 25/05/2017, às 11:21:26. 

A utilizaço deste Certificado para os fins previtôg em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa; 
www.caixa.gov.br  

11 
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COVERN€4110 ESTADO DA BAHIA 

SECRETA4IA DA FAZENDA 

Cêrtidao Negativa de Débitos Tributários 

Emissão; 26/04/2017 10:53 

(Emitida ria og efeitosi das arte. 1130114 da Lei 3.956 cio 11 de dezembro de 1961 - Código 
Tributário do Estado tia UahIa) 

Certidão N°: 20170889851 

RAZÃO SOiAL 

JOSENILTON SANTIAGO DE OLIVEIRA - ME 

iNSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

061215.18k 63.253.69410001-99 

Fico certificado que r)Q ççnstam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identiticada, relativas aos tributos administrados por esta Secretarie. 

Esta certidão engloba to os os seus estabelecimentos quanto inexistência de débitos, Inclusive os Inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 26/04/2017, 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 INSPeTORIAS 
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www,sefaz.ba.gov,br 

1• 

Véli4a com a apresentação conjunta do cario original da inscri5o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RcICçitiçIaoNgaiivurpt 
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Prefeitu6 Municipal de Santa Maria da Vitória 
AVENIDAbRAsIL, 723 

JARDIM AMÊRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA -  BA CEP 

CNPJ: 13S12506/0001-9 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número: 00007612017.E 

Nome/Razão Social: JOËNILTON SANTIAGO DE OLIVEIRA ME 

Nome Fantasia: 	PLANO VIDA FAMILIAR. 

Inscrição Municipal: 004j020.001/41- 	 CPP/CNPJ: 63.253.694/0001-99 

Endereço: 	 RUA MANOEL COELhO, 33 PREDIO 

Ce tro Santa Maria da Vitória - BA CEP 47640-000 

RESSALVADO Q DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DËBITOS QUE VIEREM A 

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

TRI5UTARIOS DO CONtRIDUINTE ACIMA CITADO PARA COM L6TE MUNICIPIO. 

Obsorvaço: 

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

********r*.****tw********AttiI*w*.it*******ifl.*t** (.*k' 	*************************************************************** 

Esta certidão foi emitida em 	2410212017 	com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 2510512017 

Esta certidão abrange somente a )nscrção Municipal acima identificada. 

Código de controle desta ,certldao: 0O0000ZO00000Q1 01 Z3090000075201702240 

 

í1 11 II 
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II 11 11 II 

              

II 

                               

CertiUao emitida eletronitamenie via Internet. A aceiwço UeW certiueo et5ta ççnçlic(orieee 0 verirrcuçtio '3' 

ciLitunticidade na InterneL, no endereço elotr8riico 
https://santamariadevito1ja.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasua ou emenda invalidará este documento. 

irnpr..sso on, 24/021.'017 t, lu 7 01 ii 
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Fqiva 1 cio 3 

 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

ERTIDÃC NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOSE}ILTON S$TIAGO DE OLIVEIRA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 63.253.694/0001-99 
Certidão n 	127Q7744/017 
Expedição; 25/04/2017, às 11:33:59 
validade: 24/10/201t7 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua exp&diÇão. 

Certific4-se qu 

63.253. G944OÓO1-
Trabalhisbas. 

 

e JOSENILTON SANTIAGO DE OLIVEIRA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
NiÕ CONSTA do Banco Nacional de Deredores 

  

das Leis 
7 de julho de 2011, e 
Tribunal Superior do 

são de responsabilidade dos 
até 2 (dois) dias 

A aceita?p desta 
autenticidde no 

4 	 t 
Internet (.http://*ww.tst.jus.br) 

Certidão emitida 94tu±tamente. 

INFORMAÇÃO MPORTANE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necess&riçb à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inaCimplen~CO pera9te a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações 
estabelecidL em sentença condenatôr±a transitada em ju1gdo OU em 
acordos judiciais 
recolhimedeos pr 

emolumentos ou a re 
de execução de aco 
Trabalho ou Corniss. 

trabalhistas, inclusive no concernente aos 
-videnciários, a honorários, a custas / a 
:olflimentos determinados em lei; ou decorrentes 
,dos firmados perante o MinistErio Público do 
.0 de Conciliação Prévia. 

 

CIO 

CvvL6,.o enu?e.stoo. cndt.tot.J1o.br 

Certidão eMitida cotn base no art. 642-A da Consolidação 
Trabalho, crescentdo pela Lei n° 12.440, de 
na Resoluço Admin4.strativa n° 1470/2011 do 
Trabalho, e 24 de agosto de 2011. 
Os dados cpnstante desta Certidão 
Tribunais do Trabklho e estão atualizados 
anter±ores à data' da sua expedição. 
NO caso de pessoa jurídica, a Certidãõ atesta 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou 

certidão condiciona-se a 
ortal do Tribunal Superior do Trabalho na 

a empresa em relação 
filiais. 
verificação de sua 
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Dhrio Oflciai cio 

 

SÃO FÉLIX DO CORIBE 
São Felix do Coribe/flaifla 

Terça-Feira, 20 de Junho de 2017 
W 000651/ Ano: VI 

Município 

   

     

• Contrato: N°232/2017 
• Contratante: Ftndo Municipal de Saúde - aignatario - Sepretario Municipal de Saúde, Marcos 

Ataide Oliveiraj 
• Contratado: JÚIfp Emilly Souza Celestino - ME - Signatária - Proprietária, Júlia Emilly Souza 

Celestino 	2 
• Objeto: Aquisiço de camisetas padronizadas e outros materiais de confecção e malharias a 

serem entregues de forma parcelada, conforme necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 
• Valor Global: 4 26.109,10 (vinte e seis mil cento e nove reais e dez centavos). 
• Vigência: de 05)05/2017 a 31/12/2017. 
• Bago LÕal! Lei Federal 8.886/93. 

k e 

• Contrato: N0232r1'2017 
 

• Contratante: Mq 
 

Ferreira. 
• Contratado: JúIip Emilly Souza Celestino - ME - sigfajri(— Proprietária, Júlia EmiIly Souza 

Geestino. 	 ' 
• Objeto: Aquisiço de camisetas padrQnizadai e outrQs materiais de confecção e malharias a 

serem entregues de forma parcelada,, cpnto,rrqe riqçflqaAes das secretarias e órgãos 
municipais. 

• ».,Valor Global: R42.5i7,30 Çquarrjtaerdoismil 2uiphentos erpzese;ere ai e Vitceptavos). 
Vigência: de O0J20l7 a3Ø/12/2Q1'7! 	 (1' 	 ; 	

r 

• Base Legal: LeiFd&r8b46/93  

.1 

• Contrato N0234:/2017 o 

• Contratante: Fuido Municipal de Saúde - Signatário - Secretário Municipal de Saúde, Marcos 
Ataide Oliveira. 

• Contratado: Josbnilton Santiago de Oliveira - ME - Signatário - Proprietário, Josenilton 
Santiago de OIieira. 

• Objeto: Ãquisiç4o de urnas e apetrechos funerrbs para auxWo às famiflas vulneráveis. 

• Valor Global: R3.930,00 (noventa e trêr mil novecentos.e trinta raie). 
• Vigência: de O5Ç05/20i7 a 31/1212017. 
• Base Legal: Lei ederal 8.666/93. 

Avenida Luis Eduardo Magalhiles. S/N - Centro, Silo Feiig do Corbe - Bahia. 
soorcuxdcworihe I,aJ-ov br  / Tal - (77)3401-2921 

L-mnil: diario ofioiaIaoÍelixdacoribeba.gov.bc 
ASS]NA1IJRA DiGITAL- ICP/E3RASIL: 72B3 1 D6B8D9136E5S13CF047261BB89299 
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