ESTAOO DA BÁHIA
PREFETTURA MUNTCIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
GABINETE DO PREFEITO

o55/2c21
PRccEssc ADMIÍ'{ISÍRATIVo1
pnecÃo
PRESENcIAI o2o/2o21
iióõrsso uctrltónto:
CoNTRATO N,o DLf 278 /2021

DE

FORilECI}'IENTO QUE
EilTRE Si CELEBRÂâí O FUNDO
Í{t}l*rcr**L oe s*Úee DE LE€rltrt> DE
ALMEIDA E PRATES HOSPITALAR.

CONTRATO

pessoa
LIcINro- D.E ALMETDA' Estado da Bahia'no cNPJ
FUNDo MuNTCIPAL oe saÚoe DEpãçu
inscrito
do.oois ie:ulno' i3' c"'tto'
iu
iurídica de direito pÚblrco, t"il;;;
pelo sr' secretário Municipal de Saude
iob o no L2.424.12L/ooor-+ô, ""iL ato repietentado.
e domiciriado em
oi'àinülrriol Lrasrreiio, casado, residentee PRATES
PRoD'
MÁRro EDBERT.
otno'in'oo-êontneraNTE'
"oraaró'
e"nã,-ão";uni"
Almeida
de
à Rua
sito
Licínio
2o'778'47l1'ooo1-32'
no-cNPl
rrnàir,ln"'iü
oDoNToL.
1on^o-no
MEDrcos
nr-ro DA qo.A VISTA - cAculÉ - Ba, Representado
RUA ZEFERTNO CARTNHANH-A; fuã+ôo-casado' empresário' residente e
bIu:E'Ig
iÉixfl*l'
*oo*'oül''
ARI
lsssr.
oero. o
n " oaoaoârsió ssplan e cPF no 003'107
s.,"piu';í:?;nc'
caculé
e
em
oomiciliado
base.. no. Preoão Presencial no o2ol2o21'
torn
coliáirÁoa
19e3
junho de
47 ora denominaoo
iz ou julho de iõõ+1 s'ooe de 21 de
disDosicões das Leis F"d"tuii?d?i;0"
"' -i"sãiu* t"t"u'u' o piàsente contrato de Fornecimento'
e aterada pela Lei a'ssllã+,

o

;;ã"i;;;

cláusulas e condições sesuintes:

I . CúUSULA

PRIiíEIRA- DO OB]ETO

pensos para
a aquisição de medicamentos e materialde Almeida '
1.1 _ constitUi O objeto deste contrato'
Licínio
àã suúae do úunicípio de
atender a soricitação a" ,r'"ã" ür"iJip"i
Bahia.

deste contrato'

condições
aceitar,- nas- mesmas
';õ;;;"-;'"t;nte
licitação' de até
1.2_ A contratada ficará obrigada,a
materiais
dos
lqÜ'içao
Art 65 da Lei
acréscimos ou supressões "u
inicial atualizado ao contrato, conf orme
25% (vinte e cinco por **ri #".-f"'i
;;;.à#Ã-.;.,-.ár'ult"r.uçõ"s da Lei 8 883/e4'
da contratada com
ou parciêl do objeto' a associação
1.3 - E vedada a subcontratação total il oarcial do toú"to' o",n como a f usão' cisão ou
outrem, a cessão n.l tt"n'r ""ã"n"ti;;;;i responsa bilizando o contratante por nenhum
inr-nrnoracão da contratada, não se
assumido por aquela com terceiros'

:;;fi;ã
II . CúUSULA

SEGUNDA

- DOTAçÃO ORçAMENTARIA

por conta
para a. exec_ução do objeto licltado, correrão
contrata_ção,,
a
Com
2.1_ As despeSAS
óriamentária a seguir especiíicada:
dos recursos municipais o" iràlãçãã
DE SAÚDE
SAUDE
DE
01 - SECRETARIA
- LninenrAMENÍo DA EMERGÊNcrA

O3O9

- SECRETARIA HUNICIPAL

ã:oi
III

- CúUSULA TERCEIRA - PREçO

E

covrDle

CONDIçõES DE

PAGATTIENTO

e Oitenta
2a'58O'OO (vinte e Oito e Quinhentos
3.1 - O valor total do contrato é de R$
reais)
Pô(E Doit do Julho,n'

3i-

(;e.rlto'

CÉPt 46'33É0rÚ F!.oatFax:

e-maiI:notasücin io@'gmail' com
Itclnto DE aLMEIDA - BAHIa

(0EJ4

3,'63-2196

\:

\Ji

1

ESTAT}O DA BAHIA
PREFETTURA MUNICIPAL DE LTCíNIO DE ALNEIDA
GABINETE DO PREFEITO

3.2 - O pagamento será mensal em conformidade aos itens correspondentes aos lotes
entregues no mês, no prazo de até 30 (trinta) dias após fechamento mensal após
apresentação da Nota FiscayFatura no mínimo duas vias e atestado de recebimentos com as
certidões àe regularidades f iscais (INsS, FGTS, CNDT, certidão Negativa da Fazenda Federal,
Estadual e Munícipal).

3.2.1 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos

e

e outros
despesas decorrÁntes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza
cumprimento
no
fiel
implicar
a
venham
ou
quaisquer que, direta ou indireiamente, impliquem
deste instrumento.

3.2,2 - os valores acima serão irreajustáveis'
FiscaUFatura, o
3.3 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota
de Nota de
documento será devolvido, imediatamente, Para substituição e/ou emissão
qualquer
reajuste ou
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
atualização do valor contratual.
Pública poderá' sem a
3,4 - Consoante o artigo 45 da Lei no g'7A4, de 1999, a Administração
ão intãiessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
ã.ir"- -ã^ifúação pug"r"ntá,
em caso de risco iminente' como forma de prevenir a
inclusive retendo o

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação'

il - cúusulA

QUARTA -

99

pR/Àzo E LOCAL DE ENTREGA

prazo de 24
- A entrega dos itens registrados em lotes deverá ser efetuada no
responsável'
órgão
qritro) no.as]após a solicitaç-'ão da Contratante através de seu

4.1

(vinte e

4.2-orecebimentodosprodutos,objetodestalicitação,obedeceráàsnormasfixadasna
Compromisso e Ata de
Lei 8.666/93, e as demais aispoiiçaei constantes no Termo de
Registro de Preços.
fiscalização da entreqa do
4.3 - Competirá ao Contratante proceder ao acomPanhamento e em relatório. cuja cópia
as deficiências verif icadas
objeto e registrar todas as;;;rãr;;;;
irreqularidades
será encaminhada à contiatadã, objetivando a imediata correção das
a

po nta d

as.

adequada
4.4 - Os produtos objeto deste Contrato serão fornecidos em embalagem
entregues no almoxarifado ou outro local indicado'

e

4.5-Aaçãoouomissão,totaloUparcial,dafiscalizaçãodocontratante,nãoeximiráà
contratada de total responsabilidade na execução do contrato'

4.6 4,7

O TERMO DE RECEBIMENTO será

emitido um para os itens entreques de cada lote'

- O contrato terá inicio na data de sua assinatura e terminará em

27 de Agosto de

2021

v - cúusuLA

QUTNTA - oBRTGAçôES DA CoíTTRATADA

5.1 - A CONTRATADA

OBRIGA-SE A:

Pàça Dois de Julho, n" 33- Centrc ' CEP:16'330-000 FonelFax: (Oxxm Uü-2196

e-mail :notaslicinio@gmail' com
LTGINTO DE ALiIEIDA - BAHIA

a
Y

u

ESTADO DA BAHIA
PREFETTURA MUNICIPAL DE LTCíNTO DE ALTIEIDA
GABINETE DO PREFEITO
S.1,1 - R.essarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação
oU interrupçã§ ds fornecinrent+ dO material contrAtado, eYcetê q{Bndo iSSo ocorrer por
exigência dã Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
deúdamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;

5.1.2 - As Notas Fiscais ou Faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
Fornecer o ob.feto cor,trôtado dentro dos prazos estabelecidos no edital e contrato'

com as
5.1.3 - A manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
qualificação
exigidas
ãúiü1ço"r por ele assumidas, incluindo as condições de habilitação e
na licítação.

vI

- CúUSULA SEXTA . OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

6.1-Alémdasobrigaçõesjáprevistasnopresentecontrato'aContratanteobriga-sea:
Diário Oficial
que, houver'
6.1.2 - Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos
^no
ao da
seguinte
ÚTIL do mês
Eletrônico do Município Oe UiJriio ã Àf nrelJa. até o QUINTO DIA
assinatura'
referida
da
sua assinatura contanto ou" i.io ocorra dentro de 20 dias a contar
Lei
8'883/94'
da
alterações
as
com
.ánt-." art. 61, §1o da Lei 8666/93

VII - CLÁUSULA

SÉTIT'IA

-

FORÍI{A DE FORNECIMENÍO

execução do presente contrato
ganhosbtes
aos
correspondeote

7.1- O regime de

é de aquisição

parcelada

por

item

so se
' inc'
definitivo do objeto deste Pregão Presencial O2O 1202ÍII'
73'
art'
do
procedimentos
ãs
concretizará depois de aOotaiot p"f" Contàtan!e-' toaos
das Leis 8.666/93 com as alterações da Lei 8'883194'

7.1.1

- O recebimento

VIÍI . CúUSUIÁ OITAVA - DAS PENALIDADES
qualquer das cláusulas contidas no presente
8.1- o descumprimento, parcial ou total, de previstas
no edital e nas Leis 10.520/02 e
contrato sujeitará o conti;tuao ás sançóes
ã:666/ô3,

-;;;;"tida

a prévia e ampla defesaem processo administrativo'

4.2-ACoNTRATADAestarásujeitaàssançõesprevistasnaLeiFederals'666/93.Amulta
total do contrato terá os sequintes
upf,"uOu f,a.a rat.aso no foinàlimento e delcumprimento
limites:

total da
(dez por cento) sobre o valor do contrato' em caso de descumprimento
(dez)
10
de
dentro
contrato,
o
obrigação, inclusive no o" é**-aà aàluOlcatário em f irmar
dias contados da sua convocação;

8.2.1 -

100/o

de atraso
(zero vírgula três por cento) ao dia, até o 30o (trigesimo) dia corrido
no fornecimenio, sobre o valor do f ornecimento não realizado;

8,2,2 -

8.2.3 -

O,3o/o

O,7o/o

não
(zero vírgula sete por cento) ao dia, sobre o valor do fornecimento

realizado, por cada dia subseqÚente ao trigésimo;

por ação ou
responderá por qualquer dano ou prejuízo que causar'
'' À r'
oãissao, ao CoNTRATANTE ou a terceiros
8,3

- A CONTRATADA

- Centro ' CEP: 16'93É000 FonelFax: (0xx77)
e-mail:notaslicinio@gmail' com
LICiNIO DE ALIUEIDA - BAHIA

Praça Dois de Jutho, n' 33

3463'2196

ESTADO DA BAHIA
PREFEIÍURA MUNICTPAL DE L'CÍNIO DE ALMEIDA
GABINETE DO PREFE]TO

l-:

Ix - CúUSULA

NONA

. DA RESCISÃO

g.1- A inexecução total ou parcial desse contrato enseja a sua rescisão, observadas, para
da Lei
tanto, às dispoÃições da Seção V, Capítulo III das Leis 8'666/93 com as alterações
8.883/94.

9.1.1

- No caso de rescisão deste Contrato,

a Ccntratada receberá, apenas, o pagamento

rêlâti\ro ao objeto fornecido à Contratar'te, se não houver ct'lPa
X - CúUSULA DÉCTT'{A - COBRANçA JUDICIAL

10.1-AsimportânciasdevidaspelaContratadaSerãocobradasatravésdeprocessode
execução,constltuindoesteContrato.títuloexecutiVoextrajudicial,ressalVadaacobrança
semprê qüe possiv€l'
dirêta, ÍneíÍianrê rercníao ou

XI - CúUSULA
11.1 -

áú"*ãçto

DÉCI]TIA PRII'IEIRA

É vedado à CONTRATADA

de créditos'

- DAS DISPOSIçóES GERAIS

transferlr este Contrato a terceiros'

o CoNÍRATANTE e a
assinatura deste Contrato' toda comunicação entre
registrada'
devidamente
CONTRATADA será feita utt"'ái a" correspondência
Presencial no O2O l2O2L incluindo as
11.3 - São partes integrantes deste Contrato o Pregão esclarecimentos feitos durante o
à
condições ali estaoelectdJs- I is correções
da CONTRATADA' além dos Anexos ao
Preços
dã
Drocesso licitatório, bem coml as Propostas
Êaitut ao Pregão Presencial no o2ol2021'
11.2

-

Após

a

adequada'
11.4 - O objeto deste Contrato será fornecido em embalagem

XII - CLÁUSULA

DÉCII.IA SEGUNDA

.

FORO

- Bahia' que prevalecerá sobre qualquer
12.1- As partes elegem o Foro da Cidade de Jacaraci quaisquer dúvidas oriundas do pres ente
outro, por mais privilegiado ã'á-tãiu, para dirimir
Contrato, das testem unhas'

o presente contrato em 02 (duas) vias de
E, por estarem assim iustos e contratados, firmam
de lido e achada conforme'
igual teor e forma na pr"r"nça, q'e subscrevem depois

Licínio de Almeida-BA, 27 de lulho de 2O2L

Ç4

FUNDO MU NTCIPAL D
Praça Dois de Jutho, no 33

'

DE DE

NIO DE ALI.TEIDA

CeÍ,tro - cÉP: 16'33G.OOO FoneEax: (oxx74 3,,.63-2196

e-mail:notaslicinio@gmail' com
LICíNIO DE AL EIDA - BAHIA

ESTADO DA BAHIA
PREFETTURA MUNICTPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
GABINETE DO PREFEITO

s

Pí.i"1jrcd

úlos ledr!os

cos
0dcflo !gr
hsc.

!li?I ?l'll"r

(l

Mario Edberto Botelho de Carvalho
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

tsi'

t

rdr'lVlE

/

11

,i. g

P

ES PROD. },IEDICOS ODO

TOL. EIRELI

CNPI: 20.778.47r/OOOI-32
ARI RODRIGUES TEIXEIRA
Contratado

TESTEMUNI-IAS:

lt

..}.
CPF:.. -,

'r i

'-> I

f +

CPF:

('

-\;-Jt)

- Centro - CEP: 16.3j0-Oo0 Foie/Fax:
e.mail:notaslicinio@gmafl . com
LICIilIO DE ALMEIDA - BAHIA

P.aça Dois de Jutho, n' g3

l')

^)

(Oxx74 3463-2196

)
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t-gÍa86.*!ráiÉlie.-

LICiNIO DE AIMEIDÂ . BAHIÂ

CONTRATOS

3

E'XTRATO

DE CONTRATOS
ÉSÍADO DA BAHIA
pREFEtfuRA MUNtctPAL DE LlciNto DE ÀLMEIDA
CN

P!:

1

4. 7O8.

286/0007

-

iI

GABINEfE OO PREFEITO

EXTRATO OE CONTRATO
CONTRATO Ne DLC278/2021
PROCESSO

ADMlNlsÍRATIVO N' 055/2021
PREGÃo PREsENct AL o2a

o*óiatto.ta,totó*lo:

*Jo*rora
ãoí*ii*it, ,u*ro

/2o2\

DE RÉGlsÍRo DE PREÇos
ALMEIDA'
DE sAÚDE DE LlcÍNlo DE

,-,a,totóRlA' slsrEMA

ãã*-*irioot

MUNIcIPAL

t*otES PRoDUros MEDlcos oDoNÍoLoGlcos

EIRELI ME

e materiar

contrato' a aquisição de medicamentos
::',fiiil;íJJ'Ít;'i"";';"""
de Saúde do Munrcípio de
sotlcitaçJo Jo Fundo 14unicipal
pensos para atender a
Licínio de Almeida

-

Bahia'

vALoRGLoBAL:R$28.580,00(VinteEoitomilQuinhentoseoitentareais).
de 2o21'
uiàC*a'o, o" 0"," o" assinaturà

a 27 de Agosto

ASSINAÍURA:27 de Julho de 2021'

DoÍaçÃo onçlurnrÁnrl

ãIàl'itã"LtoRra

MUNTcTPAL DE sAÚDE

O1 - SECREÍARIA DE SAUDÉ

2,1O2

-

COVID19
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA

LARACA o

foi devidamente
que o extrato do Éontrato acima
Deciaramos ã quem possa interessar
orgânicâ do
Lei
na
vi8or e na forrne do disposto
oublicado na forma da legislação em
_ Bahia'
Municípró de Licinio de Almeidâ

De usde

dit Coívolho Rocho

e
Secrctário de Adrninisttoçõo

o33
Praça Dois de lulho, n

-

oo Fone/Fax: (Oxx77)
Cen tro CÉP: 46.33O-O

2796.

E-mait:

LIciNIo

DE ALMETDA

-

Ploneioficnto

BAI]IA

Prn ta l rneida@i

g'co'n' bt

zues-zzea

/ slss'

I

TgM

(

(

Tribunal de Contas dos Municipios do'Estado da Bahia
SIGA - Sistema lntegrado de Gestão ê Auditoria

Emissão:

27 lO7 12021 11

:51:27

Contratos
Unidade: PÍefeitura Municipal de LICINIO DE ALMEIDA
Competência: 0712021
Licitação:

PPO|4-2021

tmprensa oÍicial: Diário oÍicial do Município e j Publicação:

Moeda: Real

1210712021

Prévlo:

Exame

Não

Contratado: ELETROFIO EIRELI - EPP
Objetivo:

necessidades de iluminaÇáo publica do município de Licínio de Almeida-Ba
contratação de empresa para Aquisição de Luminária e refletores de led para atender as

Númêro da Dotação

Contrato:

Competência da Dotação

Dotação

Assinature:

Valor: R$28.580,00

DLC278-2O21

27 107 12021

lnício Execução:

Dispensarlnexigibllldade:

lmprensa oÍicial: Diário oÍicial do Município
Moeda: Real
Licitação: ppo2o-2o21
ContÍatado: PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI ME

objetivo:

27 10812021

GIG/CNPJ: 20778471000132
e

j

?710712021

Publicação:

Exame

PÍévio:

Não

pensos para atender a solicitação do Fundo Municipal de SaÚde do Município de Licínio de
Constitui o objeto desle Contrato, a aquisiçáo de medicamentos e mateÍial

Número da Dotação

Gontrato:

Vencimento:

27 lo7 12021

Competência da Dotação

valor:

DLC259-2O21

Dotação

o6to7l2o21 lnício Execução: 0610712021 vencimehto: 0610812021
clG/cNPJ: 2211437aooo'159
Dispensa/lnexlgibilidade:
j
lmpÍensa Oficlal: Diário oficial do Município e Publlcação: 0610712021 Exame Prévio: Não
Assinatura:

R$9.520,00

Moeda: Real

Licitação:

Contratado: IEDES MARIA DA SILVA
Objetlvo:

parâ atender as necessidades das secretarias municipais e órgáos do município de Licínio dr
Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo, tipo GLP

Número da Dotação

Contrato:

Competência da Dotação

DLC268-2021

Dotaçáo

Assinatura:

Valor: R$750,00

131

07 12021

lnício Execução:

ctc/cNPJ:

Dispensa/lnêxigibilidade:

Licitação:

PPO24-2O2O

lmprensa Oficial: Diário oÍicial do Municipio e j Publicagão:

Moeda: Real

CONITAIAdO: JOAO OLIVEIRA SOUZA DE URANDI ME
ob tivo: Constitui o eto deste Contrato, o istro de re

s

aÍaaa

ursl áo de Urnas e demais Art os Funerários e

Página 4 de 5

Vencimento: 1410812O2'l

1310712021

sta

14107 12021

o de Servi

33859778000452
Exame

de Translado

Prévio:
e

Pre

Não

ro de Cor

Contratos

(

(
É

TtrM

Estado da Bahia
Tribunal de Contas dos Municípios do
e Auditoria
SIGA - Sistema lntegrado de Gestão

Emissão:

CeÉidão de Gontrato
DE ALM EIDA
Unidade: Prefeitura Municipal de LlGlNlO
Comp etência: 0712021

contrato:

DLC278'2021

Número

Tipo

Federa
l BCDS2C4BCBC170 Fazenda
INSS
1 1BCD52C4BC8C170
2021 0421 0242089597i FGTS
Fazenda Estadual
Fazenda MuniciPal
Justiça do Trabalho

1

2021288?975
221001
60378202021

Obr atório somente

ara

Emissão

Validade

2710512021
2710512021
0610512021

23t1112021

171O712021

1710912021

12t0712021

10109t2021

1710212021

1510812021

Descrição*

2311112021

18t0812021

ti o "Outros"'
Página 1 de

1

27 lO7 12021

11:52:49

?7 t05t2021

..'l l

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTTDÂO pOStTtVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À OIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRATES PRoDUToS MEDICOS ODoNToLoGlcoS EIRELI
CNP J : 20.7

7

8.47 1/0001

A2

quaisquer dívidas de
Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
âpuradas, é certiÍicado que:
reiponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser
Receita Federal do Brasil (RFB) com
1. constam débitos adminiskados pela secretaria da
no 5172'de 25 de outubÍo de'19ô6 Lei
da
151
exigiOilidade suspensa nos teÍmos do art
judicial que determina sua
õàãióo ftiortatio Nacional (CTN), ou obieto. de decrsão
ou ainda náo vencidos; e
fiscal'
regularidade
da
certiÍicação
descánsiOeraçáo para Íins de
(DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União
Nacional (PGFN).
documento tem os mesmos efeilos da certidáo
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN' este
negativa
para
e suas filiais e' no caso de ente federativo'
Esta cêrtidão é válida para o estabelecimento matriz
do
à
situação
Refeíe-se
vinculados.
a
ele
direta
todos os órqãos e Íundos
previstas
sociais
RFri;;;;ôÊN;áÉrange^ incrusive as contribuições
jurho de í ee1'
do ã,.t' ri o" Lein" 8'212' de 24 de

puoticol;;;;l;irir"çil
:"J;ii"";;"il;""; ilótú u
#tliu"ãl;;; ';' àã óâ,ag*to í"it"

de sua autenticidade na lnternet' nos
A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicaçáo
<http://rfb.gov.bP ou <http://www pgÍn gov br>'

"ná"i"iot

Coiljunta RFB/PGFN no 1 751 ' de 211Ol2O14
Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria
l7; rãí oi oi^zttostzozí <hora e data de Brasilia>

iliiü;

Válida até 2311112021.
da certidão: 1í BC'D52C'48C8'C170
àãàiJoê
"onttor"
emenda invalidaÍá este documento'
ou
tr.um
órãiüu"r.
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CÂIXA ECOT,JÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscriçãoi

20.778.477/oool-32
DA GLoRIA BoMFIIY TEIXEIRA ME
AV PORTo ALEGRE 161 B / ALTo DO CRUZEIRO

Razão Social:mAruA

Endereço:

/

CACULE

/

BA

/ 46300-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'
7, da Lei L036, 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 Servico - FGTS.

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
qriisque. débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

O

decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:21104 /ZOZL a 18/08/2o2t

Certificação Número: 202L04210242o895975889
Informação obtida em o6/05/2OZt 16:56:30

utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.ca ira,g ov, b r

A

httpsJ/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pa9es/consullâEmpregadorjsí
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABÀIHISÍAS
N.OME: PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS

EIRELI

(MATRIZ

E

EIL]AIS)
CNPJ: 20 .118.417/ A0At-32

Certidão n": 6A31820 / 2AZL
Expediçào Ú /A2/2021, às 11:2A:14
validade: L5/A8/202\ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
cie sua expediçãc.
Certifica-SequePRÀTESPRoDUTosMEDIcosoDoNTorocÍcosEIREÚI(MÀrRIzE

EIrIÀIs),inscrito(a)noCNPJsobono20'7'7A'A'tL/OOO1-32'NÀOcoNSrA
do Banco Nacional de Devedores TrabalhÍstas '
Certidão enitida com base no art ' 642-A da ConsofidaÇão das Leis doe
Trabatho. acrescentado peLa Lei n" L2'440t de 7 de iulho de 2011'do
na Resolução Administratit'a "' L41 A/2oli- do Tribunaf Superior
Trabafho, de 24 de agosto de 2011'
dos
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
Tr:ibunais do Trabalho e estão atualizados aLé Z (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 aceitaÇào desta certidão condicicna-se à verlficação de sua
na
autenticidade no Portal do Tribunal Superior do Trabalho
(http: / /www - tst. j us ' br)
lnternet
Cer*-idãc emitida gratuitame'te '
INFORMAÇÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nâci,onaI de Devedcres Trabalhistas constarn os dados
necessários à ídentj-ficação das Pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabeiecidas em sentenÇa condenatória transitada en julgado ou em
inclusive no concernente aos
trabalhistas,
acordos judiciais
a custas, a
a honorários,
prevídenciários,
recolhlmentos
emoiumentos ou a recolhirnentos determinados em 1ei; ou decorrêntes
de execução de acorcios firmados perante o Minlstério Público do
Tr:abalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

: '1-'5

+ÉEí

!d

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão:

l'7

/0712021

0'7

:53

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 'l í3 e í'14 da Lei 3.956 de í í de dezembro de '198í - Código
T butário do Estado da Bahia)

Certidão No: 20212882975
RAZÁO SOCTA!

PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIR.ELI
tNscRrÇÂo ÉsÍADUAL

20.77A.41110001-32

r1t.604.055

jurídica acima
Fica certiÍicado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria'

inscritos na Dívida
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimenlos quanto à inexistência de débitos, inclusive os
da Bahia
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o dire(o daFazenda Pública do Estado
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente

Emitida em 17t07t2021, conforme Portaria n' 9'18/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da dala de sua

emlssao.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS ou vlA INTERNET, No ENDEREÇo httpJ/wuf,.sefaz.ba.gov.br

Válidâ com a apresentação conjunta do c?rtão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretafiâ dê Receila Federal do lúinistério da Fazendâ.
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