
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A-46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

PREGAO PRESENCIAL SRP - N° 013/2018
ATA REGISTRO DE PREQO N° 01/2018
CONTRATO N° 0280/2019

Termo de Contrato de prestagao de servigos
que entre si fazem o MUNICIPIO DE
SEABRA/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e
a Empresa CLAUDIONOR FERREIRA DOS
ANJOS

Pelo presente contrato de prestagao de servigos, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SEABRA, situada a Praga Benjamin Constant, 18, Centro, Seabra-Ba, inscrita no CNPJ, sob
o n° 11.235.051/0001-19, de agora em diante denominada CONTRATANTE, representada
neste ato pelo seu Gestor, o Sr. Leandro Athayde de Souza, brasileiro, portador do CPF N°
016.267.325-66 e Cedula de Identidade RG 09952652-24/SSP-BA, residente e domiciliado
nesta cidade, CEP 46.900-000, nos termos do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93,
observadas, ainda, as disposigoes do Edital do referido processo licitatorio, do tipo menor
prego por item, regido pela Lei Federal n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93, Lei
Complementar n° 123/06, Decreto 7.892/2013, e demais disposigoes legais aplicaveis, de
acordo com o resultado da classificagao das propostas apresentadas no pregao, resolve
registrar os pregos da empresa: CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS inscrito no CNPJ
16.410.227/0001-45, com sede na Avenida Jose de Aquino, N° s/n, Vasco Filho - Seabra -
BA, CEP 46.900-000, representada neste ato por seu titular representante legal, Sr
Claudionor Ferreira dos Anjos, maior, capaz, empresario, portador do CPF 363.808.905-30,

A documento de identidade 2231546 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Avenida
n Gongalves de Aquino, 80 - Santa Luzia, Seabra/BA, CEP 46.900-000, a seguir denominada

CONTRATADA, tern entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de prestagao de
servigo, devidamente autorizado mediante Ata Registro de Prego n° 01/2018 do Pregao
Presenclal SRP n° 013/2018 e Processo Administrativo 322/2018, Tipo Menor Prego
por item, que se regera pelas suas normas, pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
10.520/02, e pelas demais disposigoes pertinentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratagao de empresa para prestagao de servigos no preparo e/ou fornecimento de
refeigoes prontas do tipo self service (no quilo), A La Carte, Comercial, Marmitas
(Marmitex/Quentinhas), Fornecimento de Coffe Break (Tipo 01 e 02, Sucos de Frutas e
Refrigerantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme
condigoes e exigencias estabelecidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A - 46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J , 13.922.604/0001-37

2.1. O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Edital, com inicio na
data de 23/05/2019 e encerramento em 31/12/2019, podendo ser prorrogado por interesse
das partes ate o iimite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizagao formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagao dos servigos tern natureza
continuada;
2.1.2. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugao do contrato, com informagoes de
que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada justificative e motivo, por escrito, de que a Administragao mantem
interesse na realizagao do servigo;
2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para
a Administragao;

O 2.1.5. Haja manifestagao expressa da contratada informando o interesse na prorrogagao; e
2.1.6. Seja comprovado que o contratado mantem as condigoes iniciais de habilitagao;
2.1.8. A CONTRATADA nao tern direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.2. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREQO E FORMA DE PAGAMENTO

3 . 1 - 0 valor do presente Termo de Contrato e de R$ 5.759,00 (cinco mil, setecentos e
cinquenta e nove reais).

3.2 - No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao;

3.3 - Os pregos sao fixos e irreajustaveis, por ter o contrato prazo inferior da 12 (doze)

^ meses. Em caso de prorrogagao contratual, os pregos contratados poderao ser objeto de
revisao apos 12 (doze) meses e de acordo com o disposto na alfnea “d” , do inciso II, do
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitagao da empresa vencedora, desde que
acompanhada da documentagao que comprove a efetiva procedencia do pedido;

3.4 - O pagamento sera efetuado em ate 10 (dez) dias da apresentagao Fatura / Nota Fiscal,
em 02 (duas) vias que devera ser apresentada ao titular da Secretaria de Finangas para a
devida aprovagao, de acordo com o art. 5°, § 3°, da lei 8.666/93.

3.5 - 3.5 - A Fatura / Nota Fiscal devera ser emitida em nome do Fundo Municipal de
Assistencia Social, inscrita no CNPJ/MF n° 11.235.051/0001-19, sediada na Praga da
Bandeira, s/n, centra, neste Municipio.

3.6 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a titulo de antecipagao do valor contratado
mesmo que a requerimento do interessado.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAQAO OR^AMENTARIA

4.1 - As dotagoes orgamentarias que correrao as despesas sao:
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ESTADO DA BAHIA

PREFE1TURA MUNICIPAL DE SEABRA
RuaHoracio de Matos N° 99A-46.980.000- Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J . 13.922.604/0001-37

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 Fundo Municipal de Saude
Proj./Ativ. 2.033 Manutengoes dos Servigos Tecnicos e Adm. da Secretaria de Saude
3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.00.000000 Material de Consumo

CLAUSULA QUINTA- DAS ALTERAQOES

5.1 - Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993;

5.2 - A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os
O acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato;

5.3 - As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciat atualizado do contrato.

CLAUSULA SEXTA- FISCALIZAQAO

6.1 - A fiscalizagao da execugao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante
designado pela CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAQOES

7.1 - Constituem obrigagoes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento pela prestagao de servigo do objeto do presente Contrato de acordo

^ com o estipulado na Clausula Terceira deste Instrumento.
b) na hipotese de atraso de pagamento dos creditos resultantes do presente Contrato, sera
acrescida ao valor dos mesmos a taxa de 0,01% ao dia, a titulo de compensagao financeira,
apiicada desde o dia imediatamente subsequente do vencimento ate o do seu efetivo
pagamento.

7.2 - Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

a) prestar os servigos com estrita obediencia a descrigao constante no orgamento e na
planilha discriminativa;
b) manter-se durante toda a vigencia contratual em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas e bem assim com as condigoes de habilitagao fiscal e trabalhista.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANQOES ADMINISTRATES

8.1 - Pela inexecugao total ou parcial do objeto do CONTRATO, o Municipio podera aplicar a
CONTRATADA multa de ate 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem prejulzo das
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A-46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

demais penalidades previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabifizapao civil e penal na
forma da Legislapao especifica;

8.2 - Alem da multa prevista ficam estabelecidas as penas de advertencia, rescisao de
contrato, declarapao de inidoneidade e suspensao do direito de licitar e contratar com o
MUNICIPIO, conforme Lei 8.666/93, que serao aplicadas em funpao da natureza e gravidade
da falta cometida, garantida a ampla defesa.

8.3 - O MUNICIPIO retera dos creditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao
pagamento das multas aplicadas.

8.4 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA sem a quitapao das multas
aplicadas em definitivo.n
CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9 . 1 - 0 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
prejuizo das sanpoes aplicaveis.

9.2 - E admissivel a fusao, cisao ou incorporapao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitapao exigidos na licitapao original; sejam mantidas as demais clausulas e condipoes do
contrato; nao haja prejuizo a execupao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administrapao a continuidade do contrato;

9.3 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa;

mk 9.4 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA- DOS CASOS OMISSOS

11.0 - Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposipoes
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, e demais normas federais de iicitapoes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposipoes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAQAO

11.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicapao do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DO FORO
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A-46.980.000- Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37

Seabra como unico e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por
mais privilegiado que outro possa ser.

12.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor
e forma para que produzam os efeitos legais.

Seabra - BA, 23 de Maiode 2019.

FUNDO MUNIC
SEABRA
CNPJ: 15.579.610/0001-69
Leandro Athayde de Souza
Gestor do Fundo

UDE DE

Visto 1

AssesaofJuoQico DAB-BA -
1

n

LAUDiONOR FERREIRA DOS
CNPJ: 16.410.227/0001-45
Rep. : Claudionor Ferreira dos Anjos
CPF: 363.808.905-30

/

Publicado em: // /2019

i , J

\ /

Secretario Municipal de Administragao
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ESTADO DA BAHIA

PREFE1TURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A-46.980.000 - Fone : (075) 3331-1421/1422
C. N.P.J. 13.922.604/0001-37

PREGAO PRESENCIAL SRP - N° 013/2018
ATA REGISTRO DE PREQO N° 01/2018
CONTRATO N° 0280/2019

ANEXO l - PLANILHA

rs

n

ITEM PRODUTOS UND QTD R$
UNT

R$
TOTAL MARCA

1

Fornecimento de Refeigoes (na
Sede do Municipio), no Sistema de
Servigo “por quilo”. Comida servida
fresca, no mesmo dia de seu
fazimento de acordo com o
cardapio minirno.

kg 100 14,90 1.490,00

2

Fornecimento de Refeigoes
Prontas para Duas Pessoas (na
Sede do Municipio), com Peso
Minimo de 700 gramas,
quantidade suficiente para ate
duas pessoas, Tipo “A LA
CARTE”, de acordo com o
cardapio

Und. 30 29,80 894,00

3

Fornecimento de refeigoes tipo
Comercial, para o almogo e/ou
Jantar (na Sede do Municipio),
quantidade suficiente para ate
duas pessoas, contendo
aproximadamente 700 gramas de
alimentagao basica (arroz, feijao,
came, guamigoes e salada)

Und. 0 29,80 0,00

4

Fornecimento de marmitas
(Marmitex/Quentinhas), com pratos
variados de arroz, feijao, farofa,
carnes variadas (branca ou
vermelha), saladas (variedade),
legumes e demais
acompanhamentos, contendo
aproximadamente 700 gramas de
alimentagao basica; A embalagem
tera que ser em aluminio
descartavel, formato redondo,
fornecer talheres descartaveis

Und. 20 12,00 240,00

6
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Rua Horacio de Matos N° 99A-46.980.000- Fone : (075) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37
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8

Coffee Break tipo 01 (Kit para 100
pessoas) - Contratagao de
empresa especializada ou pessoa
ftsica para a prestagao de de
servigos de Coffee Break tipo 01,
para atender demandas da
Secretaria de Educagao,
Secretaria de Agao Social e da
Secretaria de Administragao.
Demanda por evento estimado
para 100 pessoas

Und. 2 800,00 1.600,00

9

Coffee Break tipo 02 (Kit por
pessoa) - Contratagao de
empresa especializada ou pessoa
fi'sica para a prestagao de de
servigos de Coffee Break tipo 02,
para atender demandas da
Secretaria de Educagao,
Secretaria de Agao Social e da
Secretaria de Administragao.
Demanda por evento estimado por
pessoas

Und. 150 5,90 885,00

11

Sucos de Frutas (Variedades
diversas), em garrafa/embalagem
tipo tetra pak, com tampa
rosqueavel, embalagem de 01 litro

Und. 50 5,00 250,00 MARATA

12
Refrigerantes em garrafa tipo pet,
capacidade 2 litros, nos sabores
cola e guarana

Und. 80 5,00 400,00 SCHIN

TOTAL 5.759,00

Seabra - BA, 23 de Maio de 2019.

MJ
E SAUDE DEALFUNDO MUNI

SEABRA
CNPJ: 15.579.610/0001-69
Leandro Athayde de Souza

LAUDIONOR FERREIRA
NPJ: 16.410.227/0001-45

Rep.: Claudionor Ferreira dos Anjos
CPF: 363.808.905-30

JOS

Gestor do Fundo
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POSER JUDICIARIO
JUSTTCA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 16.410.227/0001-45

Certidao n°: 172114580/2019
Expedipao: 08/05/2019, as 12:58:11
Validade: 03/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigSo.

C e r t i f i c a - s e q u e C L A U D I O N O R F E R R E I R A D O S A N J O S
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

16.410.227/0001-45, 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 ResolugSo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estSo 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 sens estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagSo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) ,

Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga cor.denatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugSo de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Vi.}V:{•::• -I'Tc S! CT'-ltT -V'.f UC>.fcf



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao: 08/05/2019 12:56*O' *"t

.£ • V -J
»

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

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

Certidao N°: 20191233527

RAZAO SOCIAL

CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS

INSCRICAO ESTAOUAL CNPJ

060.325.204 16.410.227/0001-45

Fica certificado que n§o constam, at6 a presente data, pend§ncias de responsabilidade da pessoa ffsica ou jurfdica 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 Divide
Ativa, de competSncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda PCiblica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/05/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo v£lida por 60 bias, contados a partir da data de sua
emissao.

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

Vaiidfl com a apresentaipSo conjunta do cartao original de inscriij&o no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Minist6rio da Fazenda.

Pagina 1 <Je I RcICertidaoNegaliva.rpt



08/05/2019 Emss3o de 2* Va de Certidao

BRASIL Acesso a inforfnagao Participe Servigos Legislagao
* a&SBfe Receita Federal

- *;•. i-- , A* ."

» » »•»4m. A
A

rir ’> ir iriwaw u
CERTIDAO

i
MIN1STERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA
UNlAO

A

Nome: CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS
CNPJ: 16.410.227/0001-45

Ressalrado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de responsabilidade do
sujeito passiw acima identificado que verem a ser apuradas, 6 certificado que n§o constam
pendencias em seu nome, relatives a creditos tributaries administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativ3 da UniSo (DAU) junto a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se & situag§o do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a* a ’d‘do par&grafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitageio desta certidao est6 condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfh.gov.bf>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:04:34 do dia 20/03/2019 <hora e data de Brasilia^.
Valida ate 16/09/2019.
Codigo de controle da certidao: 87C4.1FA4.B19F.t726
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Nova Consulta Preparer pagina
para impressao

o 4M

ser vicos.receita.fazerxia.govbr/Servlcos/certiclao/CNDConiuntaSe3Via/ResUtadoS©gVia.asp?OrigefTT=1&Tlpoc=1&NI=16410227000145&Senha*

Canais
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08/05/2019 https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgQCFSImpflmirPapel.asp

IIDPRIfAm I VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONGMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 16410227/0001-45
Razao Social: CIAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS
Nome Fantasia:POUSADA SEABRA
Enderego: AV JOSE DE AQUINO SN COMODO / VASCO FILHO / SEABRA / BA /

46900-000

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

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer
debitos referentes a contributes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagoes com 0 FGTS.

Validade: 08/05/2019 a 06/06/2019

Certificagao Numero: 2019050803412379798438

Informagao obtida em 08/05/2019, as 11:38:34.

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

rs
1
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08/Q5/2019 AutenticagSo de CND

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidao N°: 00000004

CERTIDAO NEGATIVADE DEBITOS MUNICIPAL
Contribuinte: CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS

i Endere^o: AV. JOSE DE AQUINO, 232 VASCO FILHO

Complemento; POUSADA SEABRA

Cidade/UF: SEABRA - BAHIA

CPF/CNPJ: 16410227000145

Inscri^ao Estadual/RG: 060325204ME

Inscrigao Municipal: 3151031000101

i

^̂ ssalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

E certificado que nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries e inscribes
em divida ativa do Municipio, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidao refere-se exclusivamente a situagao do sujeito passivo no ambito da Fazenda
Municipal.

GERADA EM: 20/03/2019 10:69:41 horririo de Brasilia

EM171DA EM: 08/05/2019 12.50:31 hor^rio de Brasilia

VAUDA Alt: 18/06/2019

CHAVE DE VALIDASAO:BJ2ZFIMX

Verifique a autenticidade dessa certidao acessando o portal: http://v/ww.keepinformatica.com.br/DOftal/web/9eabra.autentlca-cnd

^^Iquer rasura ou emanda invalidari este documento.
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Extratos de Contratos

VS.
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praga Benjamint Constant , 18 - CEP 46900-000-Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 Site: seabra.ba.io.org.br

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRAT DE PRESTAgAO DE SERVigOS N° 0177/2019
REF.: PREGAO PRESENCIAL SRP N° 013/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCJA SOCIAL DE SEABRA
CNPJ:15.579.610/0001-69
CONTRATADA: CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS.
CNPJ: 16.410.227/0001-45
OBJTO: Contratagao de empresa para prestagao de servigos no preparo e/ou
fornecimento de refeigoes prontas do tipo self service (no quilo), A La Carte, Comercial,
Marmitas (Marmitex/Quentinhas), Fornecimento de Coffe Break (Tipo 01 e 02, Sucos de
Frntas e Refrigerantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistencia Social, conforme condigoes e exigencias estabelecidas no Edita! e seus
anexos.
DOTAgAO: 07 / 2.044 / 3.3.90.30 -Material De Consumo
VALOR: R$ 5.778,50 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta
centavos)
VIG£NCIA: 23/05/2019 a 31/12/2019.
Eduardo Vila Verde da Paixao - Gestor do Fundo

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRAT DE PRESTAQAO DE SERVigOS N° 0280/2019
REF.: PREGAO PRESENCIAL SRP N* 013/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.235.051/0001-19
CONTRATADA: CLAUDIONOR FERREIRA DOS ANJOS.
CNPJ: 16.410.227/0001-45
OBJTO: Contratagao de empresa para prestagao de servigos no preparo e/ou
fornecimento de refeigoes prontas do tipo self service (no quilo), A La Carte, Comercial,
Marmitas (Marmitex/Quentinhas), Fornecimento de Coffe Break (Tipo 01 e 02, Sucos de
Frutas e Refrigerantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude,
conforme condigoes e exigencias estabelecidas no Edita! e seus anexos.
DOTAgAO: 06 / 2.033 / 3.3.90.30 -Material De Consumo
VALOR: R$ 5.759,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais).
VIGENCIA: 23/05/2019 a 31/12/2019.
Leandro Athayde de Souza - Gestor do Fundo
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CERTIFICAQAO DIGITAL: M1BU9/R+FCHNM12JHW5HBA

Esta edigao encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL


