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TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N°. 11/2022
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICICPIO DE IBICARAf-BA E
A EMPRESA 0 L S CARDOSO FARMACIA EIRELI- ME.

-*

Sdu^d ?dA' td'd 310 represen,ada Pel° <a> Sr. OSMAN LUIZ SOUZA CARDOSO, "iada'dcr'w dl
-m „ h '
£££*
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^

6 em observancia as disposes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 da Lei n°
2T * "a Lei
da >999 ■ Wdigp de Defesa do Consurdidop i^olverri
scorrente d0

1.

1SRP no

-

clausula primeira-objeto

lciniriAnT«m.’ri’.''Z
de Contrato •' •' aquisifib de AQUISl^AO DE MEDICAMENTOS
io MUN ClR?o DF^r APA, « PA,RA MANUTEN?A0 W SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUOE
^ ^ confornle
a qaantitativos estabelecldos no Edta do
egao identificado no preambulo e na proposta vencedora, os quais inteqram
este instrumento,
mdependehte de transcrigao.
y
1.2. Discriminagao do objeto:

ITEM ;
01

DESCRigAO DO PRODUTO

©

UND

■ft

V.
QUANT.1 UNITARIO

Probiatop sache cx c/30 envelopes

Q2
Pantoprazol sodico Sesqui-hidratado 401719 cx c/ 30
_____comp_____
03

Pyndiumioomgcxc/3ocomp

o
05

Pyloritrat (lansoprazol+claritromicina+ amoxicila
tri-hidratada)cx c/ 28 capsulas_____
Ramipril 5mg(naprix)cx c/ 30 comp

06

Relvar Ellipta ioo/25mcg(inalador 60 doses)

Q7

Rosucor iomg(rosuvastatina calcica)cx c/ 30 comp

08

~W-

LOTE 03

'1-----

Sigmaliv 5mg(desloratadina)cx c/ 30 comp

10

Sulfadiazina de prata 4oomg creme

11

Proprionato de clobetasol 3og pomada/creme

12

Succinato de metoprolol 5omg(selozok/zarmine)cx
c/30 comp

V. TOTAL

, cx

21

R$ 104,99

R$
2-204,79

cx

63

R$ 16,99

R$ 1.070,37

cx

42

R$ 15,99

cx

70

R$ 99,99

cx

17

64,99

R$ 671,58
R$
6-999,30
R$ 1.104,83

cx

21

R$ 159,99

R* 3-359,79

fra sco

42

R$ 40,00

cx

42

R$ 69,99

cx

17

R$ 49,99

R$ 849,83

tubo.

84

R$ 21,99

R$ 1.847,16

tubo

42

R$ 12,99

545,58>

cx

168

R$ 47,96

R$ 8.057,28

Rosucor 2omg(rosuvastatina calcica)cx c/ 30 comp

09

\

R$
1.680,00
R$
2-939,58

3
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6

Succinato de metoprolol loomg (selozok/zarmine)
cxc/3ocomp

rcjTu»«

cx

84

R$ 107,99

R$ 9.071,16

cx

84

R$ 31,00

R$
2.604,00

frasco

21

R$ 54,99

R$ 1.154,79

cx

63

R$ 14,99

R$ 944,37

ampola

70

R$ 52,00

R$
3.640,00

cx

63

R$ 69,99

R$ 4-409,37

cx

42

R$ 21,99

tubo

17

R* 79,99

cx

42

R$ 104,99

cx

42

R$ 69,99

cx

21

R$ 76,99

R$ 1.616,79

frasco

17

R$ 50,02

cx

21

R$ 105,00

R$ 850,34
R$
2,205,00

frasco

21

R$ 41,99

Sustrate lomg cx c/ 50 comp
15

Systane UL coli'rio

16

Slow-kcapsulasc/zocapsuias
Transamin somg/ml (acido tranexamico)

18
19
20
21

22

Transamin zsomg (acido tranexamico)cxc/30
comp________
Tropinalcx c/ 20 comp
Tarfico/O3%pomada
Vecasten cx c/ 60 comp
Venzer i6mg cx c/ 30 comp

23

Venzer 32mg cx c/ 30 comp

24

Venaiot logao

25
26

Venaiot (cumarina ismg+troxerrutina gomgjcx c/
60 comp
Vigadexa coli'rio
VALOR TOTAL

__

!>

923,58
R* 1-359,83
R$
4409,58
R$
2-939,58

R$ 881,79

’

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigencia deste Term© de Contrato e de 03 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022
prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
'
3. CLAUSULA TERCEIRA - PREgO
3.1. o valor do presente Termo de Contrato e de R$ 68.340,27 (sessenta e oito mil trezentos
e quarenta
reals e vinte sete centavos).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios
fisca.s e comercais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessaries ao cumpri
mento
integral do objeto da contratagao.
4. CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao orgamentaria propria
prevista no orgamento do Municipio, para o exercicio de 2019, na classificagao abaixo:
'
03.10.00 - SECRETARIA DE SAClDE
2.045 - GESTAO DOS SERVigOS DE SAUDE
3.3.9.0.30.00 Material de Consume
Fontes: 102 Recurso Proprio

M
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s. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1 Pela exacusao do objeto da presente Lidta?ao, a PREFEITURA efetuara os pagamentos a contratada
mensalmente, mediante apresentagao de nota fiscal, acompanhada da certidao de regolaridade
fazenda Nacional, Divida Ativa da Uniao

com a
e Tributos e Contribuigoes Federais e da certidao de

regularidade com FGTS.
5.2 o prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dlas contados da data de protocollzagao e aceitagao
pelo Contratante da Nota Fiscal I Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Controle de Frota.
o pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado

ao cumprimento dos criterios de recebimento.

5.3 Nao serao pagas faturas que contenham rasuras ou apresentem describe de produtos em desacordo
com a autoriza?ao emitida pelo Setor de Compras, com o edital, com a ata de registro de pregos e com a
proposta do licitante. As notas fiscals que apresentarem incorregoes serao devolvidas a Contratada
e seu
vencimento ocorrera 30 (trinta) dias uteis apos a data de sua

reapresentagao valida.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERA^OES
6.1. O prego contratado e fixo e irreajustavel.
6.2. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do

art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
supressoes qu^fiMrem^efrfrios^o tinted^™*?*
os acrescimos ou
e
cinco
por
cento)
do valor inicial
atualizado do contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. - Os bens serao recebidos-

e,eito de verifica?5°da conformid3de

com as

b) Defirativamente, apos a verificagao da conformidade com as especificagoes constantes do Edital . da
proposta e sua consequence aceitagao, que se dara ate 03 («s, dia's do recebimento proved io
7-z - Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do orazo
pm20°' repUtar'Se'a COm°reallzada' consumando-se o recebimento definitive no dia do esgotamento do
7-3 - A Administragao rejeitara, no todo ou em parte,
a entrega dos bens em desacordo com as
especificagoes tecnicas exigidas.
M - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera confiado
a uma
missao de, no mmimo, 3 (tres) membros, designados pela autoridade competente.
8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZA£AO

. Ortfro -

^5.74 S-fW - m*»mi***

&
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9. CLAUSULA NONA - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 - A Contratante obriga-se a
a) Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario;
b) Venficar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com
as especifica?oes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitivosc) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga^oes da Contratada, atraves de servidor
especialmente designado;
d) Efetuar 0 pagamento no prazo previsto.
9.2 A contratada se obrigara
a)
a entrega dos materiais em perfeitas condigoes, no prazo e local indicados pela Secretaria
,, Efetuar
. .
Municipal de Saude, em estrita observancia das especifica?6es do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicates da marca, fabricante, modelo, tipo,
procedencia e prazo de garantia;
b) ResponsabHizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13 18 e
26, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
d) Atender prontamente a quaisquer exigencias da Secretaria Municipal de Saude, inerentes ao objeto da
presente licita^ao;
e) Cornumcar a Secretaria Municipal de Saude, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras
que
antecede a data da entrega, os motives que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto
com a
devida comprova^ao;
'
f) Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas
todas as condigoes de habilitagao e qualifica^ao exigidas na licitagao.
'
g) Nao transfenr a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaedes assumidas
nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas condigoes autorizadas no
Termo de Referencia ou na minuta de contrato;
h) Nao permitir a utiliza^ao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
1) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributes, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, presta^ao de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execu^ao do contrato.
10 CLAUSULA DECIMA- DAS INFRAgOES E DAS SANIES ADMINISTRATIVAS
10.1

Comete infra^ao administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, do

Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto n° 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contrata^ao:
a) Inexecutar total ou parcialmente 0 contrato;
b) Apresentar documentagao falsa;
c) Comportar-se de modo inidoneo;

k

'

d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Contrato.

MXm
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10.2

A Contratada que cometer qualquer das infra?6es discriminadas no subitem acima ficara sujeita,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
a) Advertencia por faltas leves, assim entendidas

como aquelas que nao acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contrata^ao;
b) Multa:
b.i) Moratoria de ate 0,33% (zero, virgula trinta e tres por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contrata^ao, ate o limite de 60 (sessenta) dias;
b.z) Compensatoria de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do contrato, no caso de inexecu^ao
total ou parcial da obriga^ao assumida, podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que 0 valor
cumulado das penalidades nao supere o valor total do contrato.
c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Munidpio de Ibicarai pelo prazo de ate dois
anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a Uniao e descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate
cinco anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni^ao ou ate que seja promovida a reabilita$ao perante a
propria autondade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administragao pelos prejuizos causados;
10.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
10.4 - Tambem ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de
declara^ao de inidoneidade, previstas no subitem anterior,

as empresas ou profissionais que, em razao

do contrato decorrente desta licita^ao:
a) tenham sofndo condenagoes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributes;
b) tenham praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administrate em virtude de atos ilfcitos
praticados.

----- —------------ -——-- —----- ,J
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10.5 - A aplica^ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrative que
assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993/ e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
10.6 - A autoridade competente, na aplicagao das san?6es, levara em
consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educative da pena, bem come
o dano causado a Administra^ao, observado
o principio da proporcionalidade.
10.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores
pages, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for

a serem

o caso, serao

inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
10.8 - Case a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
10.9 - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastre Municipal de Registro de
Fornecedores.
10.10

- As sanies aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
10.11

- As mfragoes e sanies relativas a atos praticados no decorrer da licitagao estao previstas no

Edital.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n°
ap^Sveis 1993, ^ 85 COnsequ§ncias inc,icadas no art- 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sangoes

£ admissive! a fusao, cisao ou incorporate da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de habilitagao exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e conduces do contrato; nao haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuencia expressa da Administrate a continuidade do contrato.
11.2.

11.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a previa e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

Cl *1**
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11.5. O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicativo dos
seguintes aspectos, conforme 0
caso:
a) Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizagoes e multas.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDAgOES
12.1. E vedado a CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera^ao financeira;
b) interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento p
or parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

8^66° drrrrf °? Ser^ deddidos/ela CONTRATANTE, segundo as disposes contidas na Lei no
.993/ a Lei n 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitacoes
e contratos
admimstrativos e, subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas
na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA£AO
de Avisos do*Ivfunic^io'e^Dildo^ofida^doM'ijrdG'pio^'03^0 ^

P°r ^

Q-dro

no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993
15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

“corn'r qUe deCOrrerem da eWCU{i0 deste Tefm° de Con'ra“> «rao da
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
•

Ibicarai-Ba, 03 de Janeirp^e 2022.

Monalisa
galves Tavares
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

O L S CARi
TARMACIA EIRELI-ME,
sob-o-n^53,-910.331/0001-18
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME.
J ^ .j
CPF fija. fu£ .6(.c -4 C
6

NOM
CPF

O

.......

®

=
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EXTRATO DO CONTRATO 11/2022

PARTES: Prefeitura Municipal de Ibicarai/BA.

EIREU'"RUa°2 DeJU'h°' 23'83
Objetivo do ContratO: AQUISigAO DE MEDICAMENTOS,

JUDICIALIZADO E ALTO CUSTO, PARA
MANUTENgAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIClPIO DE IBICARAf-BA.
Data do Contrato: 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de

2022.

Valor Global do Contrato: R$ 68.340,27 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta reais e vinte sete
centavos).
Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal,

Ibicarai/BA, 03 de Janeiro de 2022

no prazo

'■:y
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17-Ano - N° 2924
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EXTRATO DO CONTRATO 11/2022

PARTES: Prefeitura Municipal de ibicaraf/BA.
EMPRESA: O L S CARDOSO FARMACIA EIRELI, com sede na Rua 02 De Julho, 23, Centro, Ibicarai- Ba
inscrita noCNPJ n° 33.910.331/0001-18.

Objetivo do Contrato: AQUISigAO DE MEDICAMENTOS, JUDICIALIZADO E ALTO CUSTO, PARA
MANUTENgAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAOOE DO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA.
Data do Contrato: 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de

2022.

Valor Global do Contrato: R$ 68.340,27 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta reais e vinte sete
centavos).

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadra de Avisos da Prefeitura Municipal,

no prazo

Ibicaraf/BA, 03 de Janeiro de 2022

r
i
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CERTiFICAQAO DIGITAL: UDMHEG8P.I/YOQX1XQMUT1 W
Esta edigao encontra-se no site oficiai deste ente.

j

PODER J;

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: 0 L S CARDOSO FARMACIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.910.331/0001-18
Certidao n°: 57384283/2021
Expedigao: 20/12/2021, as 09:48:10
Validade: 17/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que O L S CARDOSO FARMACIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 33.910.331/0001-18, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Prefeitura Municipal de Ibicarai
SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO E FINANQAS
RUATIRADENTES, 23
CENTRO - IBICARAi - BA
CNPJ: 14.147.896/0001-40

CEP: 45745-000

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Numero: 000415/2021.E

Nome/Razao Social:

O L S CARDOSO FARMACIA EIRELI

Nome Fantasia:

FARMACIA SUPER POPULAR

Inscrigao Municipal:

213654

Enderego:

RUA 2 DE JULHO, 23

CPF/CNPJ: 33.910.331/0001-18

CENTRO IBICARAI - BA

CEP: 45745-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, E CERTIFICADO QUE, ATE A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DEBITOS
TRIBUlARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA COM ESTE MUNICfPIO.

Observagao:

***********************************************************Jt*******1.***i:44itJ:1:W*iiitikt!ttA<.ijil:ii<ivtvll.iJti<i>tti(jiiAAiijkii(t(titikt)>4vi]tvtiiii4it<;tift(ii)ii)tjtiii
************************************************************ir****i,**ici!*******t**t*Mi,M*************ti.i,i,1,*i,t***********M****i,

Esta certidao foi emitida em

20/12/2021

com base no Codigo Tributario Municipal.

Certidao valida ate: 18/02/2022
Esta certidao abrange somente a Inscrigao Municipal acima identificada.
Codigo de controle desta certidao: 3600006553650000021396060000415202112207

Certidao emitida eletronicamente via internet. A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua
autenticidade na Internet, no enderego eletronico:
https://ibicarai.saatri.com.br, Economico - Certidao Negativa - Verificar Autenticidade
Atengao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Impresso em 20/12/2021 as 09:49:29

20/12/2021 09:47

Consulta Regularidade do Empregador
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CAIXA ECONOMICAL FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigao:

33.910.331/0001-18

Razao Social: 0 l s cardoso farmacia eireli
Enderego:
r 2 de julho 23 / centro / ibicarai / ba / 45745-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situagao regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigagoes com o FGTS.

Validade:05/12/2021 a 03/01/2022
Certificagao Numero: 2021120501301426658371
Informagao obtida em 20/12/2021 09:47:12

A ut:iliza?ao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
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Emissao: 22/12/2021 12:33

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - C6digo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20215295373
razAo social

O L S CARDOSO FARMACIA EIRELI
CNPJ

inscriqAo estadual

158.808.613

33.910.331/0001-18

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, reiativas aos tributes administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/12/2021, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vcilida com a apresenta^ao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda.
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| MINISTERIO DA FAZENDA
P Secretaria da Receita Federal do Brasil
r. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO
Nome: O L S CARDOSO FARMACIA EIRELI
CNPJ: 33.910.331/0001-18
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:
1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspense nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de .1966 Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. nao constam inscri?6es em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
Esta certidao e vdlida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administra^ao direta a ele vinculados. Refere-se a situa?ao do
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuifoes sociais previstas
nas allneas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao est£ condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:00:33 do dia 27/09/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 26/03/2022.
Codigo de controle da certidao: 7B8F.FB5D.0F60.D61B
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

