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ESTADO DA BAHIAI I

f PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, n” 74, Centro, Iraquara 

^ CNPJ 13.922.596/0001-29

V-

CEP 46.980-000

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1340424/2019 

CONTRATO N“ 242/2019

Prefeitura do Município de )raquara-Ba. Estado da Bahia pessoa iurídira rio Hirou»
Fenx“n-'"Tcenr?" ™ ’3.922.596/0001-29, ’oom sedj na Rna RoS

eiix, n 7A Centro, Iraquara-Ba, neste ato representado pelo prefeito municioal n «ír
Alm^drN“ orneTm‘^® ';'°''^'®' residente e domiciliado à RSa’siMo
165 958 fifiS R7 portador da RG n» 0645466166 - SSP/BA e CPF/MF no
ALVES BARRETO inl'’ ^/^^Plesmente CONTRATANTE, e a empresa C I
rtnnfi - 07230563/0001-15. estabelecida
Coronel Jose Nogueira, n 92, Centro, Xíque-Xique - BA, CEP 47 400-000 neste atn

• RG T 459967096®SSPffir insTri.^'''®' rP^”' deWentidade

alterações nela insendas pela Lei Federal n“ 8.883/94. Lei Federal n” 10 520/2^S^e
PRE^ÃOpTEU^^clAL^AI^^^y^^^^^

obedecíd^^°'^^ÍT'"'^^^^*''^° Próprio, firmam a presente Ata de RegSro°^^PreS^

na Rua

CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR

1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para futura 
aquisiçao de material esportivo, conforme abaixo;

LOTE: V — Uniformes C.I.
ALVESITEM DESCRICÃO MARCA ÜND. QUANT UNÍT TOTALColete dupla face para treinamento, 

elástico lateral inferior. Confeccionado 
tecido poliéster, (atender em qualquer 
quantidade, em cores variadas e estampada na 
frente de acordo com o projeto a ser atendido)

Colete simples para treinamento, com elástico 
lateral inferior. Confeccionado em tecido 
poliéster, (atender em qualquer quantidade, 
cores variadas e estampada na frente de acordo 
com o projeto a ser atendido)

Meiào de futebol, com elástico no tornozelo e 
elástico especial na borda superior, 
acabamento duplo, molde do calcanhar, pé 
atoalhado. Composição: 61% poliamida, 22% 
algodão, 7 % poliéster e 10% elastodieno, 
tamanho 39 a 44.______
Meiào de futebol infantil, poliamida espêciãir 
com elástico no tornozelo e elástico especial 
na borda superior, pé atoalhado. Composição;

Maria
Morena

com
em

1
Und 300 28,45 8.535,00

Maria
Morena

2 em Und 500 17,40 8.700,00

Bela Vista

3
Par 750 14,20 10.650,00

4 Bela Vista Par 700 11,80 8.260,00
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45% poliamida, 35% algodão, 15 % poüéster e 
5% elastodieno, tamanho 28 a 32.

Can^ para comissão em tecido microfibra de 
poliésier com 108 filamentos, com proteção 
UV 50, manga curta, com detalhes em 

5 fransfer, cm cores e tamanhos diversos, 
incluindo a logo de cada evento e marca da 
Prefeiuira Municipal de Iraquara

g Boné 100 % poüéster personalizado
___  logo do município
^ MochiIa.s para atletas tipo

Garrafinhas para água 500 ml com logo da 
Olimpíada Estudantil, Diâmetro do fi-asco: 
7,2cm, Diâmetro do gargalo: 3,5cm, Altura 
total; 20,5cm Peso total: 56g, Área de 
Impressão; llcm de largura x 9cm de altura, 

as }ogos do município e do projeto

Maria
Morena

Und 100 54,94 5.494,00

Bonelaria
Almeida

com a
Und 50 10,10 505,00

saco. Maria
Morena Und 1300 10,10 13.130,00
Plastil

8
Und 1300 7,05 9.165,00

com, 
definido.

a ser

Carmsa para árbitro, modelo raglan, tecido 
microfibra, com slogan da Olimpíada 
Bolsa modelo em poüéster 600, medindo 
34x46x21,com fechamento em ziper 
cursor

Maria
Morena

9 Und 30 27,90 837,00
ísis Bolsas

com
simples, com bolso na gente, alças de 

costa com acabamento em alça, com tela 
lateral aplicação da marca em sublimação 
sobre o tecido apropriado.

10
Und 300 22,20 6.660,00

Short para árbitro com slogan da oümpiada,
_ com bolso na frente e atrás.

Camisa gola polo tradicional 50 % poüéster 
50% algodão com brasão da PMI
CAMISAS APOIO COM O BRASÃO DA 
PMT, material PV
CAMISAS GOLA POLO C/ BRASÃO DA 
PMI, material PV
^HORTES PARA ESPORTE COM O 
BRASÃO DA PMI 100% Poliamida Malha 
Leve_______________
Jogo de camisas com 22 peças, incluindo 02 
camisas de goleiro, com composição 100% 
Microfibra, gramatura 120 gramas, 
numerados, confeccionada em subfimaçào 
total de acordo com as cores c modelos 
definidas pelas equipes participantes do evento 
do município, com numero pequeno na frente 
e grande no tamanho padrão nas costas, 
incluindo a logo da Preíéitura de Iraquara na 
frente e nas costas c escudo da equipe aplicado 
em material obm.
Calção com composição. 100% poüester, 
gramatura 120 gramas, numerados 
escudo na frente aplicado em material obm, 
confeccionada em sublimação total de acordo 
com as cores e modelos a ser definido 
conforme solicitado, com elástico 4cm e

Maria
Morena
Maria

Morena
Maria

Morena

11 Und 30 2030 609.00
12

Und 500 27,85 13.925,00
13 UND 500 22,20 11.100,00

Maria
Morena

14
UND 400 27.85 11.140,00

Maria
Morena15 Und 200 15,80 3.160,00

Maria
Morena

16
JOGO 50 615,00 30.750,00

17 Maria
Morena

UND 1200 19,85 23.820,00ecom
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a) Recusar-se a fornecer os produtos/realizar os serviços, no todo ou em parte além de 
30 dias comdos, apos o prazo preestabelecido neste Editar
iternTdTudirarirpm ''® feallzação dos serviços solicitados de qualq
rtern adjudicado, em relaçao ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas
ÍS gSr^ 'PPerior a 50% (cinquenta por cento) do

c) falir ou dissolver-se; ou
d) transfenr, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato- 
ej mosírar-se oneroso e inconveniente ao interesse público.

CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

3^1 O pagamento será efetuado até o 5.“ (quinto) dia útil do mês subseqüente a data da 
entrega/execuçao dos serviços, após atesto das Notas Fiscais/Faturas com base nas 
ordens de fornecimento/serviços solicitadas peio Município no período.

3.1.1 O pagamento estará condicionado à entrega/execuçào totai dos ouantitativnQ 
soliawos nas Ordens de Fomeclmento/serviços% à apmvação e conSS do 

material entregue/serviços realizados pela Secretaria solicitante.

3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria 
Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua Rosalvo Felix n“ 74 Centro’

^ produto(s) entregue(s) dè acordo com ò

='™orpro' “ ® -- ®

V'
i/

CEP 46.980-000

uer

3.3 produto(s) entregueis), ais) empresais) 
doSntos^'^^^ ^ atualizados (durante a validade do registro) os seguintes

3.3.1Qirn - regularidade com o FGTS (CRF - Certificado de Regularidade de
Situaçao, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período d^e validade;

3.3.2 - Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);

PvnpH7Hp!f‘f^ Negativo, ou ainda de não contribuinte
liHhfnt^ ^ ^ Secretana da Fazenda do Estado em quer estiver localizada a sede da 
licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Estadual;

Hp Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeito Negativo
fLÍ™ H R^ Tnbutos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela R^eita 
Federal do Brasil, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal

3.3.5 - Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
Município, relativo ao domicílio 
para com a Fazenda Municipal;

3.3.4

com efeito Negativo, expedida pelo 
a sede da licitante, comprovando sua regularidadeou

A
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- Na eventualidade de aplicação de multas, 
simultaneamente com parcela vinculada 
aplicação da penalidade.

3.4
estas deverão ser liquidadas 

ao evento cujo descumprimento der origem à

3.5 - O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser 
aa documentação apresentada no procedimento licitatórro.

liquida^JdrqualqrrTbri
d:

pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão Juros de 0 5%
(cinco décimos por cento) ao mes, até a data da efetivação do pagamento e correcão 
monetaria pelo índice INPC. pro rata dia. «amenio e correção

CUUSULA (V - DO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E DO PRAZO

entrega/execução dos produtos/serviços ora licitados deverá ser 
realizada imediatamente, apos o recebimento das Solidtações feitas pela Secretaria.

. _ constar na Nota Fiscal a data
entrega/execuçao dos produtos/serviços foi feita/realizada, 
quem procedeu ao recebimento dos produtos/serviços.

o mesmo

3.6

4.1

4.2 - A empresa fornecedora deverá em que a 
além da identificação de

4.2.1fnrno^inr, ®^^''®ga/®xecução será feita nos endereços constantes das ordens de
ou

para
mesmo com as exigências do edital.

so tratar de fornecimento, além da entrega no local designado
desrarípn^r® ^ 4.2.1, deverá a licitante vencedora também
descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendo- 
se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.

s.,s "«ssí íi.,,.
neste edital.

neste

as sanções previstas

4.4 - Caso o objeto não esteja de acordo 
Solicitantes não as especificações exigidas, a Secretaria 

o aceitara e lavrará termo circunstanciado do fato 
encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade que deverá ser

4.5 - Na hipótese da não aceitação do objeto 
fornecedor no prazo de 3 (três) dias contados da 
reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.

o rnesmo deverá ser retirado pelo 
notificação da não aceitação para

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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5.2.9 Deverá

5.2.10 - A empresa será responsável 
causados ao Município, ou a terceiros, 
omissão involuntária, devendo 
necessárias para o ressarcimento.

- Deverão ser prestados pela 
solicitados pelo Município,

5.2.12 - Manter, durante a execução do contrato.

por quaisquer danos materiais e/ouprovocados por seus empregados, ainda^qu^pór 
ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências

5.2.11
empresa, todos os esclarecimentos que forem 

e cujas reclamações se obriga a atender prontameníe.

as mesmas condições de habilitação.

CLAUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUCÂO E 
RECEBIMENTO6.1

substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis^ ™ ®

6.3

# 6.4

CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES

7.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.

7.1 Ao CONTRATADO

7
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7.1.2 Multa por atraso imotivado da 
abaixo definidos;

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do 
estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização i 
determinações, na pnmeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;

c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste rontrafn n^r *
° cumprimSto d"e°

execução do servíço/fomecimento, nos prazos

contrato, por dia de atraso no prazo 
para o cumprimento de

conVaTuar ' P-sfbilidaS: da“sdaâo

7.1.3 Suspensão com prazo máximo de 02 (dois)

(^qu?nze}d'°^ meses quando incidir 02 (duas)

contratf visando frustrar
contrato, no ambito da Administração Pública Municipal.

7.1.4 Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato 
do prejuízo causado a Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às especificações técnicas 
multa de 10% a 20%;

b) Deixar de fornecer, sem justa 
10% a 20%;

desacordo com os projetos básicos, executivos e 
termos de referencia, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividariPQ 
ou que comprometa a segurança das pessoas; multa de 10% a 20?

auxflio a,i.en,aâ, Sntesrs

snos, conforme definidos abaixo;

vezes em atraso, por mais de 15

os objetivos do

a depender

e os quantitativos estabelecidos no contrato:

prévia comunicação à Administração: multa decausa e

ou

8
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2£í:€S~íS£~~osta.

• S5 “ t“~rs“ssr.i"r.."“sts
7.5 A multa poderá ser aplicada cumulatívamente 
depender do grau da infração cometida pelo 
Administração Pública Municipal, 
unilateralmente o contrato.

com as demais penalidades, a 
contratado e dos prejuízos causados à 

nao impedindo que a Administração rescinda

• ;=5"SH“EsSr?sl5“-.s“£"
da 21/6/1^9^3 ^ei N» 8.666,

ou

*.ss“ sr;‘íri;.“ ” “■ • "■■• «
s..r.rjssr,‘S“ia.:t?i"sri“irr".r
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que o novo preço fixado será valido 
interessadas.

8.4-0 preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado

9.1.1 - A detentora

® 7 «^ftentora náo retirar qualquer Nota de Empenho
Administração nao aceitar sua justificativa:

a partir da assinatura da Ata pelas partes

9.1

não cumprir as obrigações constantes da Ata;

no prazo estabelecido e a

de
a legislação em vigor;

de registro de P^re^s'\7L7st for1Sd7%Ta Adml^X^rcorowíndrdas
disposições legais;

a deLoScS:^;^^^^^ -rcado, e

Mm7istraíãr®“ "" demonstradas e justificadas pela

item serffrit7no''“ ífo Prepo registrado, nos casos previstos neste9.2 -

Adminf cumpridas exigêndfs desta® AlfdfReg^sL^^^^^

Ui~ -

9.3.1 -s“~“HSHS5£«
CLÁUSULA X- DAS UNIDADES REQUISITANTES

10.1
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CLAUSULA Xr - DAS COMUNICAÇÕES

- As comunicações entre as partes, relacionadas com 
controle da presente Ata. serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA XH - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRtOS:

11.1
o acompanhamento e

Unidade Orçamentária: 02.04.01/02.05.01/02.06.02/02 09 02

^ -- 

9 Elemento de Despesa: 3390.30.00/3390.39.00
T™*^**^**^^”^ "o ® Ordinários/ 1 Educação 25% / 4 - Salário Educação/ 29 -
Transferencia de Recnrsos F>ÍAS/ FEAS - 28 - Fundo Estadual de Assistência sLal

CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

^íf Regístro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitacão 
N" 0lSl^9 Presencial, Tipo Menor Preço Por Lote, para Registro de Preços

CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1

14.1 ° Pregão Presencial
□12/2019 e proposta da empresa, classificada

14.2

para Registro de Preços n® 
em 1° lugar no certame supra numerado.

aftoraH ornissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n® 8 666/93
nrim^S ^ Federal n 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a 

• gerafs de^díSo aplicáveis. Subsidiariamente, aplicLe-ão os princípios

CLÁUSULA XV-DO FORO
- As partes elegem o foro da Comarca de Iraquara 

para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
15.1

- BA, como único competente 

duas testemunhas "a presença de

Iraquara, Ba, 25 de junho de 2018

Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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WEdimário rme de Novais

ú
W C I ALVES BARRETO

Carla lona Alves Barreto 
RG n- 459967096 SSP/BA 
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas: CNPJ: 07.230.663/0001-15 
INSC. EST. 065.599.506-ME 

Wlaria Wiorena Confecções 
C.l. ALVES BARRfcTO-ME

Novo Endereço; Rua Cei. Jose Nogueira n°9. 
Centro - CEP. 47.400-000 - Xique-Xique • BA

CFP

Nome: 
CFP n®/

f J f ç
/

v.y (7
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https://consulte>crf.calxa.gov.br/EmpresB/Crf/Crf/FgeCPSI>nprimirPapel.asp02/05/2019

VOLTAR

CAÍj^A
CAIXf- =CijNÍM;CA FEDERAL

Certífícado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 
Razão Social:

07230563/0001-15 
C I ALVES BARRETO ME

Nome Fantasia:MARiA morena confeccoes
Endereço: TV JOSE CUSTODIO 28 PRÉDIO / CENTRO / XIQUE-XIQUE / BA / 

47400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 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: 23/04/2019 a 22/05/2019

Certificação Número: 2019042303550267108388

Informação obtida em 02/05/2019, às 10:17;22.

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

htlps//cofisuR»crf.caixa.gov.br/Emprasa/Crf/Crf/FgeCFStrnprjnii;PapeI.asp 1/1
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i i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA
Emissão: 16/04/2019 09:06

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20191009784

RAZAO SOCIAL /
CI ALVES BARRETO

INSCRlÇAo ESTADUW. CNPl

065.599.S06 07J30.563/0001-1S

Fjca certificado que não constam, até a presente data, pendêndas de responsabilidade da pessoa física 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 Dívida 
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 posterioimente.

Emitida em 16/04/2019. conforme Portaria n' 918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de 
—--------------- emissão.

sua

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no Cl? 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

ou no CNPJ da

Página I dc 1 RelCerodAoNegativajpt
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16/04/2019

r" A

T'V'^ MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSmVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

/
Nome: C I ALVES BARRETO 
CNPJ: 07.230.563/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 (RF8) 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 Procuradoría-Geral 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 05 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 à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfri.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n” 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:47:06 do dia 13/03/2019'^hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2019.
Código de controle da certidão: F560.0663.3ACC.d012 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

c
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PODER JUDICIÁRIO 
■JUSTIÇ?. DO TRA.BALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C I ALVES BARRETO
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.230.563/0001-15

Certidão n°: 171015616^2019 
Expedição: 16/04/2019, às 08:58:00
Validade: 12/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se c I ALVES BARRETOque
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n®

07.230.563/0001-15,
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, 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 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

sua
na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
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 do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Prefeitura Municipal de XIQUE-XIQUH
CNPJ n® 13.880.257/0001-27, PÇA, DOM MÁXIMO 384 - TÉRREO - CENTRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CtRTIDÃO NEGAHVA DE DÉBITO

Razão Social: C ! ALVES BARRETO - ME 

Nome Fantasia: MARIA MORENA CONFECÇÕES 

07.230.563/0001-15 

3.4.001633

RUA CEL. JOSE NOGUEIRA, 92 - LOJA - CENTRO, 
XIQUE-XIQUE - BA

CNPJ

inscrição;

Endereço;

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos

que vierem a ser apurados posíeriormente. é certificado que, até a presente data. 
NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS em nome do contribuinte acima citado
para este município.

Esta Certidão foi emitida em 16/05/2019 com base no Código Tributário Nacional 
lei n® 5.172/66.

Certidão válida até 14/08/2019.

iy
■/

480901000000000000340D1633
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