MtiPEITURJI MUNICIPAL DEIilCARAf
SETOROEUaTACto

TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N°. 12/2022 QUE
FAZEM ENTRE SI O MUMCICRIO DE IBICARAl'-BA E A
EMPRESA M S DO SANTOS DE IBICARAl- ME.

M “ki oll'tonzada iT1 TnSCHt0,n° CNPJ ” ^•896'0M1-W *“*1°
sade admin(strativa a Prefeitara
m
■ P ' .Tnl..,d^ Rua Tlrad
s' 21 cer,,r0- nes» "'Jade, Estado da Bahia, representada pela Prefeita

DOS SANTO*; 45rf45rJ0°A A° r-T?,F!!0 d6 IBICARAf/BA' neste ato representada pelo(a) Sr(a). MARCIA SOUZA
DOS SANTOS, portador(a) da Cedula de Identidade n° 0905018885 e CPF n° 007.876.225-16, tendo em vista o que
m
H0 Pro^ess°n0 ^53/2021 e em observancia as disposi?6es da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei n°
10.520 de 17 de julho de 2002 e na Lei no 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Presencial SRP n° 12/2021 mediante as clausulas
e condigoes a
seguirenunciadas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O objeto do presente contrato e

=1? de servi'° de

™ErAT^DuERRNAAss FzE,r;R^EosADEo=

IBICARAf, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTfiNCIA SOCIAL
LOTE 01

UND

QUANT.

V.
unitArio

V. TOTAL

UND

02

2.032,80

4.065,60

UND

40

1-147,15

45.886,00

03

URNAS FUNERARIAS SIMPLES JUVENIL,
Confeccionado em madeira de pinho, com C
1,40m x L 0,40m x A 0,30m. Acabamento em
verniz, visor de vidro transparente medindo
0,35m x 0,20m. Forro em papel manteiga e TNT (infanto-juvenil).______________

UND

10

1.149,50

11.495,00

04

URNAS FUNERARIAS SIMPLES INFANTIL;
Confeccionado em madeira de pinho, com C
1,00m x L 0,50m x A 0,30m. Acabamento em
verniz, visor de vidro transparente medindo
0,35m x 0,20m. Forro em papel manteiga e TNT (infantil).

UND

05

1.064,80

5.324,00

ITEM

DESCRI^AO DO PRODUTO
URNA FUNERARIAS SIMPLES ADULTA
OBESA (GORDA); Confeccionado em madeira
de pinho, com C 1,90m x L 0,70m x A 0,45m.
Acabamento em verniz, visor de vidro
transparente medindo 0,35m x 0,20m. Forro em
. papel manteiga e TNT - (obeso).
URNAS FUNERARIAS SIMPLES ADULTA;
Confeccionado em madeira de pinho, com C
1,90m x L 0,64m x A 0,36m. Acabamento em
verniz, visor de vidro transparente medindo
0,35m x 0,20m. Forro em papel manteiga e TNT (adulto).
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05

06

URNAS FUNERARIAS SIMPLES REC^M
N ASCI DO; Confeccionado em madeira de pinho,
com C o,6om x L 0,30m x A 0,20m. Acabamento
em verniz, visor de vidro transparente medindo
0,35m x 0,20m. Forro em papel manteiga e TNT (natimorto).
COROAFUNERARIA SIMPLES.________
MORTALHAS; Em algodao com aplica^ao
parafina para ficar brilhosa.

UND

05

345,oo

1.725,00

UND

50

48,40

2.440,00

UND

50

54,45

2.722,50

VALOR TOTAL

R$ 71.462,10

LOTE 2
ITEM

DESCRigAO DO PRODUTO

01

TRANSLADO RURAL ATE 50 KM SERVING.

02

TRANSLADO INTERMUNICIPAL POR KM
SERVICQ._______

UND

V.
QUANT.

unitArio

V. TOTAL

KM

25

6,00

150,00

KM

5.000

6,00

30.000,00

VALOR TOTAL

R$ 30.150,00

2. clAusula segunda - vigEncia
2.1. O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e ate 31 de Dezembro de
2022, prorrogavel na forma do art. 57,
§i°, da Lei n° 8.666, de 1993.

3. clAusula terceira - pre^o
3.1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$ 101.612,00 (cento e urn mil seiscentos e doze mil reals).
3.2 No valor acima estao inclufdas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
Sntes' iaxaTad T*105' enCar9°S S0Ciais' trabalhistas< previdenciarios, fiscais e comerciais
mcidentes, taxa de admimstragao, frete, seguro e outros necessaries ao
cumprimento integral do objeto da
contratagao.

4. clAusula quarta - dota^ao or^amentAria
41. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em
dotagao orgamentaria propria, prevista no
orgamento do Municipio, para o exercicio de 2021, na classificagao abaixo:
03.12.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.066- GESTAO DO BLOCO DOS BENEFICIO EVENTUAIS
3-3-90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVING PARA DISTRIBUI^AO GRATUITA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVINGS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
FONTE 100- TESOURO - 028 FEAS

5. clAusula quinta - pagamento
5.1 Pela execugao do objeto da presente Licitagao, a PREFEITURA efetuara

os pagamentos a contratada,
mensalmente, mediante apresentagao de nota fiscal, acompanhada da certidao de regularidade
com a fazenda
Nacional, Divida Ativa da Uniao e Tributes e Contribuigoes Federais e da certidao de regularidade
com FGTS.
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5-2 O prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias contados da data de protocolizagao e aceitagao pelo
Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Controls de Frota. O pagamento
da Nota Fiscal/Fatura flea condicionado ao cumprimento dos criterios de recebimento.
5.3 Nao serao pagas faturas que contenham

rasuras ou apresentem descrigao de produtos em desacordo com a

autonzagao emitida pelo Setor de Compras, com 0 edital, com a ata de registro de pregos
licitante. As notas fiscals que apresentarem incorregoes serao devolvidas a Contratada

e com a proposta do

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.
fizemm npNrIcATADA50b.ri9ada,a
^ me$maS condi?6es contratuais, os acrescimos ou supressoes que se
em necessaries, ate o limite de 25% (vmte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

fixados pei3 a,a de re9is,r°de presos' ind°sive °

* *5*

7. CLAUSULA SEriMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O sen/150 com 0 fornecimento das urnas devera ser prestados no prazo de ate 1 (uma) bora
a contar da
sohcita^ao do Municipio.
7.2 - A Ordem de Fornecimento so sera encaminhada, apos a assinatura do contrato.
vencedora llda<^e ^
3 preparag5° d° C0rp0 e 0 translado do corPO serao de total responsabilidade da licitante
7.4 - A Administragao rejeitara, no todo ou em
parte, a prestagao de servigo em desacordo com as especificagoes
tecnicas exigidas.
8. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZA£AO
8.1.A fiscalizagao e o acompanhamento sera exercida por um
representante da Administragao, ao qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dara ciencia a Administragao
9. CLAUSULA NONA - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 - A Contratante obriga-se a
a) Receber provisoriamente o servigo, disponibilizando local, data e horario;
b) Verificar mmuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as
especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao e recebimento definitives;
c) Acompanhar e fiscalizar 0 cumprimento das obrigagoes da Contratada, atraves de
servidor especialmente
designado;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9.2 A contratada se obrigara
a) Ficara sobre a inteira responsabilidade da Contratada
sangoes cabiveis.

a garantia da qualidade das urnas entregues, sob pena das

.
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b) A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expenses, no total ou em parte,

as urnas que se verificarem vfcios, defeitos ou incorre?6es resultantes da execugao do servigo de manutengao.
c) A empresa vencedora ficara obrigada a substituir

as urnas, caso venham a ser recusado por nao preencher os
requisites tecnicos e do edital, no prazo de ate 01 (uma) bora, sendo que o ato de recebimento nao importara
sua
aceitagao. 0 recebimento sera processado pelo Diretor requisitante, ou pelo preposto por ele designado
d)

0S,pr0dut°s entre9ues ou servigos prestados pelo licitante vencedor deverao atender as exigencias de

a'rnt Imptpo ! °S f
6e! 6 n°rmaS baiXadaS pel0s 6rgS0S comPetent« de controls de qualidade industrial
Ui 8.078/90 (C™g^
principalmente par. as prescr,0es co„,idaS no «. 39, Vl», da

e) A empresa vencedora ficara obrigada a substituir as urnas, caso venham a ser recusado por nio preencher os
requisites tecmcos e do edital, no prazo de ate 01 (uma) hora, sendo que o ato de recebimento nao importara
sua
aceitagao. O recebimento sera processado pelo Diretor requisitante, ou pelo preposto por ele designado.
10- CLAUSULA DIiCIMA - DAS INFRA^OES E DAS SANIES ADMINISTRATIVAS
10.1

Comete infragao 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 contratagao:
a) Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentagao falsa;
c) Comportar-se de modo inidoneo;
d) Cometer frauds fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, no Contrato.
10.2

- A Contratada que cometer qualquer das infragoes 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 contratagao;
b) Multa:
b.i) Moratoria de ate 0,33% (zero, virgula trinta e tres por cento) por dia de atraso injustificado sobre

0 valor da

contratagao, ate 0 limits de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatoria de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total ou
parcial da obrigagao assumida, podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que o valor cumulado das
penalidades nao supere o valor total do contrato.
c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Municipio 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
motives determinates da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade 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.
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Tambem ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de dedar

agao de
midoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do contrato decorrente
desta licitagao:
a) tenham sofrido condenagoes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de

tributes;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos praticados.
10.5 - A aplicagao 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 sangoes, levara em
consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o princi'pio da
proporcionalidade.
10.7 - As multas devidas e/ou prejufzos causados a Contratante serao deduzidos dos valores

a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa
da Uniao e cobrados judicialmente.
10.8 - Caso 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 sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo seraplicadas isoladas ou, no caso das multas,

cumulativamente, sem prejufzo de outras medidas cabfveis.
10.11 - As infragoes e sangoes 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° 8 666 de
1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejufzo das sangoes aplicaveis.
11.2. E admissive! a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa jurfdica, desde que seiam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de habilitagao exigidos na licitagao original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigoes do contrato; nao haja prejufzo a execugao do objeto pactuado e haja a
anuencia expressa da Administragao a continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
0 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.
11.5. O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizagoes e multas.
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12. CLAUSULA d£cima SEGUNDA-VEDA^OES
12.1. £ vedado a CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
b) interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos
casos previstos em lei.
13. clAusula d£cima TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.666 de
1993, 03 Lei n 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitagoes e contratos administrativos e
subsidiariamente, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principles gerais dos contratos.
14. clAusula d£cima quarta - publica^ao
14.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato
no Quadro de Avisos
do Municipio e Diario Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
15. clAusula d£cima quarta - foro
Ibicarai-Tu^grc^rnum113" ^ litl9i°S 906 deC0ITerem da execu?§0 deste Termo de Contrato sera 0 da Comarca de
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.
Ibicaraf-Ba, 03 de Janeiro de 2022V.

izidlth
Monalisa Gcmgal.ves Tavares
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

M S DOS SANTdSDE IBICARAI
CNPJ 20.619.798/0001-61
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME jilnmuti
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EXTRATO DO CONTRATO N° 12/2022
VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL N° 12/2021 - SRP

PARTES: Prefeitura Municipal de Ibicarai/BA.
EMPRESA: M S DOS SANTOS DE IBICARAl - ME, inscrita no CNPJ sob 0 n° 20.819.798/0001-61,, vencedora dos
lotes 016 02.

Objetivo do Contrato: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, COROA E MORTALHA, E
SERVING DE TRANSLADO AFIM DE ATENDER AS FAMfLIAS CARENTES DO
MUNICfPIO DE IBICARAf, ATRAV&S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL.
Data do Contrato:.03 de Janeiro de 2022a 31 de Dezembro de 2022.
Valor Global do Contrato: R$ 101.612,00 (cento e hum mil seiscentos e doze reais)
Certifico que o presente extrato fora publkado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Ibicarai/BA, 03 de Janeiro de 2022.

MONALIS.
ALVES TAVARES
PrefeitS1Municipal

Kta rbanHiMW i. 33 • C*nUm*^<5^000

V 73.3242-1005

Diario Oficial do

Segunda-feira
17 de Janeiro de 2022
21 - Ano - N° 2923

Ibicarai

MUNiCfcPiO

PRIFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAi
SETOR DE UCITACAO_______ ___
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EXTRATO DO CONTRATO N° 12/2022
VINCULADO AO PREGAO PRESENCIAL N° 12/2021- SRP

PARTES: Prefeitura Municipal de Ibicarai/BA.
EMPRESA: M S DOS SANTOS DE IBICARAI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 20.819.798/0001-61,, vencedora dos
lotes 01 e 02.

Objetivo do Contrato: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, COROA E MORTALHA, E
SERVigO DE TRANSLADO AFIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO
MUNldPIO DE IBICARAI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST£NCIA
SOCIAL.

Data do Contrato: 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.
Valor Global do Contrato: R$ 101.612,00 (cento e hum mil seiscentos e doze reals).

Certifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, no prazo legal.

Ibicarai/BA, 03 de Janeiro de 2022.

MONALISA fOjte&LVES TAVARES
Prejfe/w Municipal
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CERTIFICAQAO DIGITAL: QIEBOMGWBPVRJQYM18XVZG
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.
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JUSTIC'A DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: M S DOS SANTOS DE IBICARAI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.619.798/0001-61
Certidao n°: 57619924/2021
Expedigao: 22/12/2021, as 12:26:33
Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.

i

Certif ica-se que M S DOS SANTOS DE IBICARAI (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 20.619.798/0001-61, 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, agencies 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
reco1himentos 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.

.gest-Vi;!
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Emissao: 22/12/2021 12:30

GOVERN© DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios
(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°: 20215295342
razAo social

M S DOS SANTOS DE IBICARAI
CNPJ

inscriqao estadual

118.020.981

20.619.798/0001-61

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas 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 compet§ncia 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 conforms Portaria n° 918/99, sendo v£lida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

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

Vaiida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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■ GAIXA ECON&MICA FEDERAL

Certitlcado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscri^ao:
Razao Social:
Enderego:

20.619.798/0001-61
M S DOS SANTOS DE IBICARAI
RUA JOAO PESSOA 57 CASA / CENTRO / IBICARAI / BA / 45745-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o 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:04/12/2021 a 02/01/2022
Certificagao Numero: 2021120403195142226534
Informagao obtida em 22/12/2021 12:50:33

A utilizagao 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/consultaEmpregador.jsf

1/1

Prefeitura Municipal de Ibicarai
SECRETARIA DE ADMINISTRAQAO E FINANQAS
RUA TIRADENTES, 23
CENTRO - IBICARAI - BA

CEP: 45745-000

CNPJ: 14.147.896/0001-40

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
Numero: 000397/2021 .E

Nome/Razao Social:

M S DOS SANTOS DE IBICARAI ME

Nome Fantasia:

PAX PERFEIQAO

Inscrigao Municipal:

213449

Enderego:

RUA JOAO PESSOA, 57 TERREO

CPF/CNPJ: 20.619.798/0001-61

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

TRIBUTARIOS DO CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA COM ESTE MUNIClPIO.

Observagao:
************************************************************************************************************************************************
★fc********************************************************************************************************************************************
★★★★A*****************************************************************************************************************************************
★ it*************************************************************************************************************** Jr ***** + ** + *★★

Esta certidao foi emitida em

09/12/2021

com base no Codigo Tributario Municipal.

Certidao valida ate: 07/02/2022
Esta certidao abrange somente a Inscrigao Municipal acima identificada.
Codigo de controls desta certidao: 8600006526640000021191060000397202112091

Certidao emitida eletronicamente via internet. Aaceitagao 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 22/12/2021 as 12:59:49

MlNISTiRlO DA FAZENDA
Secretarla da Receita Federal do Brasil
Procuradoria*Gera! da Fazenda Naeiortai

certidAo posrrivA com efeitos de negativa be dEbitos relativos aostributos

FEDERAIS g A DfVIDA ATIVA OA UNIAO
Nome: M S DOS S ANTOS DE IBICARAI
CNPJ. 20,619.793/0001-61
Ressaivado o dlreito de a Fazenda Nacionaf cobrar e inscrever quaisquer dlyidas de
responsablitdade do su]eito {jassfvo acima identif(cadO:q:ue: \ferern'.a 'ser-ajHKiadaiS,: iSi c«itfcid6Aifer
1,

constam d^bitos admlnistrados pela Secrelaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exjgibiiidade suspensa nos termos do art, 151 da Lei o* 5.17i, de 26 de eutubro de 1S.66 COdigo Tributailo Nacional (CtN), ou objeto de decisSo judicial qua determina sda
desconsideracSo para fins de certificaqSo da regularidade tlsca't, bd. alnda ofe venj?idqs;;:b2.' nfio constam InscricSes em DMda Ativa da Untie (DAU) na, PrOcuradorla^Geralda Fazenda
Nacional (PGf N),
"
"

Gonforme disposto nos arts. 205 e 208 do CTN, este dQcumsnto tern os mesmos efeitos da bertidao
negative.
Esta certidio b vitida para o estabeledmento matrtz esuas flliais e.-no caso.de ente fetfewtfwo, paratodos os Orgies e fundos pdbiicos da administfadlo-direta a ble vineulados. Refem-se b sttbagio do
sujeito passiyo no imbito da RF8 e da PGFN e ebrange inclusrve as cbntrtbulgdes sociais previstas
nas alfneas’a* a d* do parbgrafo Onico do.art. 11 da Lei n618.212, de.24 de Julhb de 1991, '
A aceitacio desta certidao esti coiidicionada a verficagSc dfesua-autenttcidade na intemaLinos ■
enderegos <ilttp.,//rfb.OQV.br> ou <http://Wmv.oafrv.aov.br>.
.
Certidao emiiida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN rf l.TSlt de'2/10/2014,
EmKida As 10:12:01 do dia 06/08/2021 <hora e data de Brasfifas>,
Vfilida ate 02/02/2022.
COdigo de controte da certidao;3CA6,D1 A6.FBS91B$7E
Qualquerrasura ou emenda invalidara estedocumento.

