


ESTADO DA BAHIA

FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DE
SEABRA
Praça Benjamin Constant, 18 -Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421
C.N.P.J. 15.579.610/0001-69 site: www.seabra.ba.io.gov.br

Pão tipo hot dog para entrega semanal na
6 Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social -

CRAS SCFV
Und. 3.550 0,57 2.023,50

TOTAL 2.137,50

2.3. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.

2.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da efetiva entrega dos materiais desta
licitação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal.

2.5 - A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada, obrigatoriamente com o
mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho;

2.6 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

2.7. O pagamento só será efetuado após a comprovação pelo contrato de que se encontra em dia com
suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões
Negativas de Débito com INSS e com o FGTS.

CLÁUSULA III- DO PERÍODO DE VIGÊNCIA:
O presente contrato se inicia da data de sua assinatura e expira-se no dia 31 de Dezembro de 2019,
termino dos serviços, findo este prazo as partes não terão nenhuma obrigação para com a outra.

CLÁUSULA IV- DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Proj./Ativ. 2.040 Gestão da Proteção Social Básica - PSB
3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.29.000353 Material de Consumo

CLÁUSULA V- DO VÍNCULO EMPREGÁTICIO:
Fica acordado entre as partes que este instrumento não gera nenhum ônus de natureza Trabalhista e/ou
Previdenciária.

CLÁUSULA VI- DA RESCISÃO:
O presente contrato será rescindido na ocorrência das hipóteses previstas em especiai nos Artigos 77 e
78, bem como a quaiquer dispositivo da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e, ainda nos
seguintes casos:

§ 1° - Inadimplência de qualquer cláusula ou condição deste contrato, por infração de uma das partes,
quando notificado por escrito pela parte não infratora e não atendida no prazo de 05 (cinco) dias;

§ 2° - Transferência das obrigações aqui contratadas, parciais ou totalmente, a terceiros, sem a expressa
autorização e concordância de ambas as partes, por escrito;

§ 3° - Por qualquer uma das partes, através de aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 05
(cinco) dias;

§ 4o - Os casos fortuitos ou de força maior, serão excludentes das responsabilidades da CONTRATADA e
da CONTRATANTE, na forma do C.C.B.
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CLÁUSULA VII - DO REAJUSTE E ADITAMENTO:
O presente contrato poderá ser reajustado deste que ocorra fator económico que afete o equilíbrio
económico do mesmo, sendo tal reajuste no limite do índice inflacionário oficial, divulgado pelo Governo
Federal, mediante a celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VIII - DA LEGISLAÇÃO:
O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93 a qual as partes se sujeitam para resolução dos casos em
que este instrumento for omisso, aplicando as penalidades previstas nos Artigos 86 a 88, da mencionada
Lei, que as partes declaram ter pleno conhecimento do teor.

CLÁUSULA IX - DO FORO:

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra Estado Da Bahia, para dirimir questões oriundas deste
Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lida
e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.

Seabra - BA, 01 de Novembro de 2019.

, }f a nrUL/ ij
' AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO B

Ae.
FUNDO M. OCIAl̂ DE SEABRA
CNPJ 15.579.610/0ÕUTÉ9
EDUARDO VILA VERDE DA PAIXÃO
Contratante

CNPJ 11.921.140/0001-19
Rep.: Amélia Ferreira de Araújo Braga
CPF 216.635.565-04
R.G. 202573095 SSP/BA
Contratado

TESTEMUNHAS:

î ;YTVvnAí 'VOmC
CPF: 5 % y. Sí/J -*>6

J7
/2019Publicado em: /Visto /

f **/ 09-^
João IveitsopJVIusskopf cie Carvalho

Secretário wíunicipal de Administração
V

Assessir Jurídiqb OAB-BA -
/

/
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConju..

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

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

Nome: AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO BRAGA
CNPJ: 11.921.140/0001-19

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 (RFB) 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 Procuradoria-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 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 <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:59 do dia 20/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2020.
Código de controle da certidão: 987D.6966.F1F1.6A3A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão: 17/10/2019 08:51r* i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

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°: 20192881615

RAZÃO SOCIAL

AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO BRAGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

11.921.140/0001-19087.404.962

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências 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 posteriormente.

Emitida em 17/10/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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 CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/site/emite-cn(kUtenticação de CND

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Certidão N°: 00000005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO BRAGAContribuinte:

RUA IW\NOEL TEIXEIRALEITE, 997 N. SRA DAS GRAÇASEndereço:

MERCADO E PADARIA PAO DE LOComplemento:

SEABRA - BAHIACidade/UF:
CPF/CNPJ: 11921140000119

Inscrição Estadual/RG:
Inscrição Municipal: 3704049000184

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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
e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da
Fazenda Municipal.

GERADA EM: 27/08/2019 08:50:26 horário de Brasília

EMITIDA EM: 16/10/2019 15:00:57 horário de Brasília

VÁLIDA ATÉ:25/11/2019

CHAVE DE VALIDAÇÃO:M/Cn9amM

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal: http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/seabra.autentica-cnd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO BRAGA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 11.921.140/0001-19

Certidão n°: 186614397/2019
Expedição: 16/10/2019, às 14:51:22
Validade: 12/04/2020
de sua expedição.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

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

11.921.140/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

12.440, de 7 de julho de 2011, e
1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, acrescentado pela Lei n°
na Resolução Administrativa n°
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 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 jurídicas
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.

;XjvrittcAfc? r: rfr.geiú tCtes? : cnd:: bi"i -• \. i »7.



"onsulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpreg.

CAÊ XA
CAIXA ECONÒMfCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:
Endereço:

11.921.140/0001-19

AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO BRAGA

RUA MANOEL TEIXEIRA LEITE 997 TERREO / CENTRO / SEABRA / BA /
46900-000

A Caixa Económica 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:05/10/2019 a 03/11/2019

Certificação Número: 2019100502432160959677

Informação obtida em 16/10/2019 14:55:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Diário Oficial doSegunda-feira
4 de Novembro de 2019
4 - Ano - N° 2375 Seabra MUNICÍPIO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamint Constant , 1 8 - 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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0302/2019
REF.: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 28/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SEABRA, CNPJ 15.579.610/0001-69
CONTRATADA: AMÉLIA FERREIRA DE ARAÚJO BRAGA
11.921.140/0001-19.
OBJTO: Contratação de empresa especializada para aquisição de pão tipo hot dog e pão de
sal (francês), para ações e programas de interesse da Secretaria/Fundo Municipal de Ação
Social, com entregas diárias e semanais.
DOTAÇÕES: 07 / 2.044 / 3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.29.000353 Material de Consumo

ME, CNPJ

VALOR: R$ 2.137,50 (Dois mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 01/11/2019 a 31/12/2019,
EDUARDO VILA VERDE DA PAIXÃO- Secretário/Fundo M. de A. Social de Seabra
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7T30E3GUNZ5UT/ENHBFMNW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.


