
kstado da BahiaJ-ii

ihaquara
364-216J - Fax: (0XX75) 3364-2105 

LMail: licjteiraquaraI23@hofmail.coni
Secretaria de Infraestrutura, Desenv.

CONTRATO DE FORNECÍMENTO N°

tfi /C
ifJ

Econ. E Serviço Social

236 mês J1/2020

Termo de contrato de fornecimento que entre si 
celebram a Prefeitura Municipal h. irnminr-, 
Empresa SONÍÃ MARiA DUTRA FÉRnÍn^.
na forma que abaixo melhor se declara.

Bahia, com sede à Rua'^Ros^vo°Féta^ n^°’74 - Centr^ Iraquara - Estado da
sob n.o 13.922,596/0001-29 neste ato reoresentari?, r mscrita no CNPJ/MF
Guilherme de Novais, brasileiro residente rdorrtclLdo à ®'a, Sr. Edimário
município, portador do CPF/MF n» 165 9I8 665-87 1
Contratante, e a pessoa JURÍDICA, SONIA MARIA DUTRA'^FFRMakfncc‘^° ®''^P'6smente 
CNPJ n”: 16.773,266/0001-07, localizado a rua CpraiHr,^!^ FERNANDES - ME, inscrito no 
Familia, Belo Horizonte - MG CEP- 31 035 510 dnr p° Sagrada
contratado, conforme dispensa de licitocão D 14^207^ simplesmente
1852411/2020, resolvem 6e cornum acotoo'cetoKS^
clausulas e condições a seguir estabelecidas: Presente CONTRATO, mediante as

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

estrutura de^ferro tondido*^ moTelo tama?d°uá°09 e
praças dos Pov de Olhos D4n! a nTT/ ^ ® tamanho de 150 cm, para as
atendendo as necessidades ^sec^ ^ Caio,
serviço social desta administração, entre o período de 24/Tl"a 31/í 2T202a'""' "

e a
ME,

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
tfetuar o pagamento, no ato da retirada- 
Assegurares2.2 recursos necessários para implantação do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Arcar com onus de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias

D» “SSff
Arcar com os

0-» ou securitárias
3.2
3.3 «™.e«.,“™r“csrr rx "rx'

demandas, queixas e reoresenta^:;:!^^^ r^d^

f'l

í
'lí:

CLÁUSULA QUARTA - VALOR
4.1

CLÁUSULA QUINTA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

I



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Félix,74 - Centro - CEP:46.980-000 
Fone: (0XX75) 364-2161 -Fax; (0XX75) 3364-2105 
EMail: licitciraquaral23@hotmaiI.com
Secretaria de Infraestrutura, Desenv. Econ. E Serviço Social

Os recursos necessários . 
orçamento na seguinte atividede:

Orgão/lJnidarie: 02.10.01 
Aíividadt: 2038 
Elemento: .3390.30.00 
Fonte dfi ITeçurso: 0 Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
Se o çontrajado óe\xar de cumprir o disposto neste instrumento, ficará sujeito as 

seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulaíivamente-
a) Advertência
b) K.lulta de 10% {dez por cento) do valor do contrato ou média, por infração cometida.

CLÁUSULA SÉTIMA - INTERPRETAÇÃO E FORO
7 1 A lei n° 8.666/93 e suas ajterações. regerá a aplicação deste contrato e a solução de 
htigios gue, eventualmente, dele possam resultar.
n.r. HV- cidade de Iraquãra - Estado da Bahia, como o único competente
pa a dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente contrato, ou suscitadas durante 
sua vigência, renunciando as partes de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 
3 (Tres) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual após lido e achado conforme é 
assinado pela contratada, contratante e testemunha, a tudo presentes.

Íraquura-BÀ, 24jíelovcmbro de 2020.

5.1 ao pagamento do preço do Contrato estão alocados no

6.1

7.2

Coniratanie:
EDIMARtOtíMLHERiVlE DE NOVAIS

Prefeito iNlunicipal
^

^ SONIA MARIA DUTRA FERNANDES - ME 
CNPJ: 16.773.266/0001-07

Contratado;

SONIA MARtA OUTRA FERN/^DES > lyTE

çalves da^ilva Filho
1.620-72 S$P/BA

Valdírcio Gói
RGn“09.4;

Testemunhas:

Dcmélrio S á\Te]^dc A^újo 
RG 11“ Ü7.y 8^-58 Ssi/BA

^6.773266/0001-0?

Rua JijIo Oii»*tnó rnwelia, 730 
B. Cidado Nova • CEP 31170-200

j_BELOHOFUZONTe -

mailto:licitciraquaral23@hotmaiI.com
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[ MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SONIA MARIA DUTRA FERNANDES 88248070620 
CNPJ: 16.773,266/0001-07

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas ’a‘ a ’d‘ do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:60:35 do dia 19/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2020.
Código de controle da certidão: 7601.F103.47E9.6243 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


-.20/11/2020 .servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointemet/PJ/Consuttar/RelacaoCertidao

BRASIL
■- (HTTPS://GOV.BR)...................................................... ...................... .............- ' ■

Relação das certidões emitidas por data de vaiidade
CNPJ: 16.773.266/0001-07 - 50NIA MARIA DUTRA FERNANDES 88248070620 
Período: 01 /01 /2020 a 20/11 /2020

Código de controle Data de Situação Segunda via 
validade

7601.F103.47E9.6243 Negativa 19/03/2020 15/09/2020 Válida
Prorrogada

Tipo Data-Hora
emissão

16:50:35
até (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmíteSegundaVi
13/01/2021

404B.66DA.61F0.A9EC Negativa 30/01/2020 28/07/2020 Válida
18:51:52 Prorrogada

até (/Servicos/certidaoínternet/PJ/Consultar/EmiteSegundaV
25/11/2020

E773.5CCD.89BA.66CF Negativa 14/08/2019 10/02/2020 Expirada
10:58:19 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaV

1832.C058.3332.C876 Negativa 02/08/2019 29/01/2020 Expirada
10:23:07 (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaVi

MM t ►

Expirada: A daU de validade da certidão expirou. Os atos praticados entrea daiade emissão e data de vaidade da certidão permanecem vãlidos.
Vâídaftorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta n° 555/2020(001124/03/2020) e/ou Porcaria Conjurrta n” 1.178/2020(001114/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointemet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao 1/1

HTTPS://GOV.BR


- .20/11/2020 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO EMITIDA EM: 
20/11/2020CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
18/02/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: SONIA MARIA DUTRA FERNANDES 88248070620

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002467117.00- SITUAÇÃO: AtivoCNPJ/CPF: 16.773.266/0001-0760

NÚMERO: 758LOGRADOURO: RUA GERALDO FARIA DE SOUZA

COMPLEMENTO: BAIRRO: SAGRADA FAMÍLIA CEP: 31035510

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTEDISTRITO/POVOADO: UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de sej^araçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis^, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários ->

certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000432560604

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sot/ctrt/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solidtar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProtoco!o ... 1/1

http://www.fazenda.mg.gov.br
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sot/ctrt/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solidtar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProtoco!o


Prefeitura de Belo Horizonte 
Secretaría Municipal de Fazenda

Subsecretária da Receita Municipal

>o oo. DOCUMENTO AUXILIAR DA 
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURÍDICA

jC- XZX3
CL
6a IS

S REGISTROS DE ACESSO o£ ã.C Codigo de Controle: ABCJLGOIMJ 
■§ Documento/Certidão n® 14.145.155 Exercício: 2020 
5 Emissão em: 12/11/2020

c
%cRequerimento em: 10:45:39 Validade: 12/12/2020

ê a.
tl£ Nome; SONIA MARIA DUTRA FERNANDES 88248070620 

^ CNPJ: 16.773.266.0001.07
£* "
P■fc:

^ Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Hori2onte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de ^ 
2 Arrecadação, Cobrança e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que S 
^ 0 Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços ^
^ Inscritos ou não em divida ativa. Ot-z zUJ UJs.3
W uo Oo

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e 
situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros

de acesso deste documento.
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SONIA MARIA DUTRA FERNANDES 88248070620 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ; 16.773.266/0001-07 
Certidão n°: 30910478/2020 
Expedição: 20/11/2020, às 10:13:32
Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que SONIA MARIA DUTRA FERNANDES 88248070620 (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 16.773.266/0001-07, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores 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 á data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam 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.

Dúvidas e sucestoss; cndtíitst.jus.hr

http://www.tst.jus.br


Consulta Regularidade do Empregador. -20/11/2020

- r

Voltar (mprímir

CAiXA ECOI^OMICA F-EDERA.L

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF

Inscrição: I6.773.266/0001-07
Razão Social: sonia maria dutra fernandes
Endereço: rua doutor JULIO OTAVIANO ferreira / CIDADE NOVA / BELO 

HORIZONTE / MG / 31170-200

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:15/ll/2020 a 14/12/2020

Certificação Número: 2020111502412635278807

Informação obtida em 20/11/2020 10:13:03

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

1/1https;//consufta-crf .caixa.gov.br/consuttacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

http://www.caixa.gov.br

