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DISPENSA DE LICITAÇÃO FMAS DE N"004/2020.
CONTRATO FMAS DE N"007/2020.

MUNICIPAL
PREFEITURAITARANA
DE NOVA
2o
20
EM,
2PU
A,

(TOTEN
DE
AQUSIÇÃO
DE
CONTRATO
PROTECION) E (TAPETES SINITIZANTES), QUE
ENTRE SE CELEBRA O FUNDO MUNICIPAL DE
AÇÃO SOCIAL DE NOVA ITARANA— BA; CNP] N"
18.143.844/0001-57, E A EMPRESA; RENATO SANTOS
ANDRADE;CNP) N" I 1.618.385/0001-71.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA ITARANA, Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público interno, CNPj N* 18.143.844/0001-57, situada à Praça da Bandeira n"19,
Centro nesta cidade de Nova Itarana Estado das Bahia, representado por seu Prefeito o Sr. ANTONIO
DANNILO ITALIANO DE ALMEIDA, brasileiro, maior, Prefeito Municipal, CPF N" 015.859.365-02,
RG N"087270068-42-SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Cruzeiro do Sul, n" 05, Centro Nova Itarana
Estado da Bahia, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa RENATO
SANTOS ANDRADE; CNP' N" 11.618.385/0001-71, Rua Conselheiro Dantas, s/n", Centro, AmargosaBahia, neste ato representada pelo Sr. Renato Santos Andrade, Carteira de Identidade de n" 0220487154, SSP/BA, CPF ri° 412.973.855-00, abaixo assinado, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de produto personalizado (TOTEN PROTECION) com
acionamento de álcool em gel via pedal para higienização das mãos,favorecendo aos usuários da Política de
Assistênda Social do Município de Nova Itarana, Ba, a higienização dos usuários que precisam se descolar
das suas casas para atendimento aos serviços socioassistenciais e em especial na realização de saque do
Programa Bolsa Família e do Auxilio Emergência como também para resolver questões quanto aos
serviços e programas ofertados, no sentido de diminuir o contagio do Novo Corona Vírus(COVID 19)
nestes locais, no período de enfretamento da emergência da saúde pública decorrente da pandemia. E
aquisição de tapetes sanitizantes, que consiste na desinfestação de solados dos calçados em uma solução
sanitizante para eliminação de eventuais vírus ou agentes contaminantes, para serem instalados na entrada
dos serviços e programas socioassistenciais do Município, para diminuir o contagio do Novo Cororra
Vírus(COVID 19) nestes locais, no período de enfretamento da emergência da saúde pública decorrente da
pandemia. O Tapete sintético é indicado como uma das principais ferramentas de combate a contaminação
microbiológica carregada pelos calçados para dentro dos espaços públicos, corno os equipamentos
socioassistenciais.
Parágrafo Único — Estão inclusos nos valores das propostas os gastos com combustíveis, transporte,
seguro,tributos, obrigações trabalhistas, e todos os outros destinados a eptçega dos produtos adquiridos.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
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O Regime de Execução do presente Contrato é o de menor preço global conforme Planilha Orçamentária
de Preços apresentada pela CONTRATADA,em obediência a Dispensa de Licitação FMAS de n° 004/2020
e seus anexos, que a este integra, independentemente de transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de
21/06/1993, e suas alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 - O prazo de entrega dos materiais adquiridos será de 24 de julho de 2020 até 31 de dezembro de
2020, após a solicitação pelo setor competente, e dentro do cronogranna físico apresentado na proposta de
preço, a contar da data de assinatura do contrato.
3.2 — O presente contrato possui prazo de vigência da data de sua assinatura e encerrando-se em 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado caso haja saldo em 31 de dezembro de 2020, respaldo nas
disposições contidas no art. 57, § 10 da Lei n'. 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA —DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 O Valor Global do presente contrato e de R$6.208,50(seis mil, duzentos e oito reais e cinquenta
centavos), resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto da Dispensa de Licitação
FMAS de n° 004/2020 no qual a empresa RRENATO SANTOS ANDRADE; com sede na Rua
Conselheiro Dantas siri' Amargosa-Bahia, foi a vencedora.

4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados a
partir da expedição da nota fiscal e da comprovação do recebimento das mercadorias, de acordo com as
especificações.

e

CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Processo Dispensa de
Licitação FMAS de n° 004/2020, correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
ORGÃO:07- FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE NOVA ITARANA.
Unidade Orçamentária: 07.07.000 — Fundo Municipal de Ação Social;
Função: 08: Assistência Social;
Sub-Função: 244 — Assistência Comunitária;
Programa:0006 — Inclusão e Proteção Social;
Projeto Atividade: 2. 061 — Ações de Combate ao Coronavírus — Social(COVID-19);
Elemento de Despesas: 33.90.30.00 —Material de Consumo;
Recurso: 00 e 29.
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONJTATANTES.
1 1.618.3 5/0001-71
RENATO SANTOS ANDRADE
Rua Conselheiro Dantas Amargosa-BA
CEP.: 45.300-MIO
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6.1 -DA CONTRATADA:
6.1.1 - A CONTRATADA deverá entregar os produtos dentro do prazo estabelecido, conforme clausula
4/4.2 deste contrato.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins;

•

6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa negligência, imperícia ou imprudência, na
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução da entrega dos produtos,
objeto deste Contrato.
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer produto recusado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Obriga-se a CONTRATADA pelas despesas com a entrega dos produtos.
6.1.7 — Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77
da Lei 8.666/93;
6.1.8 — A contratada se compromete a fornecer os produtos com qualidade, dentro do prazo especificado
no Edital a partir da solicitação do Setor competente.
6.1.9 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação.
6.1.10 — A CONTRATADA obriga-se a permitir que os prepostos do Contratante, especialmente
designados, acompanhem todas as etapas de execução dos serviços contratados, para os fins previstos
neste contrato;
6.2 DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 — Fiscalizar e conferir os produtos entregues pela Contratada.
CLÁUSULA SÉTIMA — Isenção de Penalidade
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7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulada multa de 30% (trinta por cento) incidindo
sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade dos produtos
fornecidos.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
8.1.2 A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 O atraso injustificado no início da entrega;
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O não atendimento das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como
dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo,
de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.1 1 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA,as
consequências contidas no artigo 80 da Lei N° 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
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8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei N°. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente da CONTRATANTE;

•

8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a)Devolução da garantia;
b)Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c)Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA — DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
O Regime de Execução será o de Menor Preço Global,

e

§ 1 ° Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do fornecimento. A
contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a
Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela
Contratante;
§ 2° A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada;
§ 3° As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado;
§ 40 O recebimento se dará em caráter provisório, inicialmente, pela Comissão ou servidor encarregado
para este fim, até a verificação da execução do fornecimento com as especificações no prazo de até 03
(três) dias úteis, quando será emitido o termo de recebimento definitivo do objeto;
§ 5° O CONTRATANTE Indica o Secretaria Municipal de Saúde do Município para fiscalizar e
acompanhar a execução do contrato, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá o
CONTRATADO dos compromissos e obrigações assumidas perante a Contratada.
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CLÁUSULA DECIMA - CONDIÇÕES GERAIS
9. 1 - Serão de propriedade exdusiva da CONTRATANTE,os relatórios, planilhas de produtos e quaisquer
outros documentos elaborados pela CONTRATADA,referente ao objeto executado por ela;
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os
direitos assegurados à CONTRATADA;
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.4 — Não Será permitidos a CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou total, ou ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.5 — Este contrato é regido pela Lei no. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
CLAUSULA DÉCIMO — FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca do Município de Amargosa. Estado
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e concordes assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor, devendo ser
publicado o resumo do seu conteúdo no local de costume, até o quinto dia útil do mês subsequente,
observados dos procedimentos do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93, dispensada em face dessa
providência, a assinatura de testemunhas.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO FMAS DE INI° 004/2020.
PARECER TÉCNICO CONTRATO FMAS

007/2020.

EMENTA CONSULTA — LICITAÇÃO — DISPENSA — CONTRATO —
AQUISIÇÃO

DE (TOTEN

PROTECION) E (TAPETES

SINITIZANTES), PARA COMBATE AO CONVID-I9 — LEI N"
8.666/93 ART. 24, 11 e IV.

Trata o presente Parecer Técnico-Jurídico, de caráter não vinculante, sobre a possibilidade de Dispensa de
Licitação para contratação direta com a empresa RENATO SANTOS ANDRADE; CNPJ N"
1 1.618.385/0001-71, Rua Conselheiro Dantas, siri", Centro, Amargosa-Bahia, para aquisição de produto
personalizado (TOTEN PROTECION) com acionamento de álcool em gel via pedal para higienização das
mãos, favorecendo aos usuários da Política de Assistência Social do Município de Nova Itarana, Ba, a
higienização dos usuários que precisam se descolar das suas casas para atendimento aos serviços
socioassistenciais e em especial na realização de saque do Programa Bolsa Família e do Auxilio Emergência
como também para resolver questões quanto aos serviços e programas ofertados, no sentido de diminuir
o contagio do Novo Corona Vírus(COV1D 19) nestes locais, no período de enfretamento da emergência
da saúde pública decorrente da pandemia. E aquisição de tapetes sanitizantes, que consiste na desinfestação
de solados dos calçados em uma solução sanitizante para eliminação de eventuais vírus ou agentes
contaminantes, para serem instalados na entrada dos serviços e programas socioassistenciais do Município,
para diminuir o contagio do Novo Corona Vírus(COVID 19) nestes locais, no período de enfretamento da
emergência da saúde pública decorrente da pandemia. O Tapete sintético é indicado como uma das
principais ferramentas de combate a contaminação microbiológica carregada pelos calçados para dentro
dos espaços públicos, como os equipamentos socioassistenciais, no enfretamento ao Novo Corona vírus,
(COVID 19), conforme a Dispensa de Licitação FMAS n" 004/2020.

1 — FUNDAMENTAÇÃO

7
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I - Preliminarmente, impende salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser adotado pela
Administração Pública direta e indireta quanto pretenda contratar bens e serviços, por força do disposto
no art. 37, X(I, da Constituição Federal.

Art 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a III do artigo 22 da Lei 8.666/93 e
Decreto Presidencial de no 9412/2018 de 18 de junho de 2018, publicado no diário oficial da União no dia

•

19 de junho de 2018, serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado
da contrafação:
I - para obras e serviços de engenharia:(Redação dada pela Lei n° 9.648. de 1998)
a) convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);(Redação dada pela Lei si' 9.648, de 1998)
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior

a) convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); (Redação dada pela Lei n° 9.648, de
1998)

2 - A Lei n. 8.666/93 que regulamentou o dispositivo invocado dispõe sobre as hipóteses de dispensa,
inexigibilidade, modalidades e procedimentos licitatórios.

•

3—

No caso sob exame o art. 24. II, dispõe sobre a hipótese de incidência de dispensa de licitação, in

verbis:

"Art.24— É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 'na", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
akenação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez (Redação dada pela Lei n" 9.648, de 1998);

Logo, no caso em comento, é passível de dispensa de licitação, desde que o que o bem adquirido não
ultrapasse o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
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Poder Executivo Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
NOVA 1TARANA ESTADO DA BANIA.
CNP) NI' 18143.844/0001-57.
Praça da Bandeira siri° Centro Novo Rama Estado da Bailia. CEP.45390-000- Telefone:(75)3546-2108
E-rnailnovaitarana200arnail.com
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública. quando caracterizada urgência de atendimento de situação Que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços (lUe possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

III — CONCLUSÃO

•
Do exposto, no meu sentir, há interesse público plenamente justificável na dispensa da licitação, visto que
além da contratação está voltada para o desenvolvimento institucional do Município, o ampara a dispensa,
pela disposição legal apontada.

Além disso, objetivando cumprir os princípios da moralidade, da economicidade e da eficiência, o serviço
que se pretende contratar tem custo baixo em relação da relevância da matéria.

Posto isso, opinamos pela dispensa da licitação, nos termos deste parecer.

É o parecer,

•
Nova Itarana, Ba, 24 de julho de 2020.

SÁo

drad2de

OAB/BA N° 57.064
Procurador Municipal
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Vit‘sittingelte

23.07:2020

Consulta Regularidade do Empregador

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
11.618.385/0001-71
Razão SOCiaWENATO SANTOS ANDRADE
RUA CONSELHEIRO DANTAS SN / CENTRO / AMARGOSA / BA / 45300-000
Endereço:

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 Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
q uaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:12/07/2020 a 10/08/2020
Certificação Número: 2020071202490363157642
Informação obtida em 23/07/2020 14:39:22
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
w ww.caixa.gov.br

nttpsliconsulta-crf.caixa.gov.briconsultacrt/pages/consultaEmpregad
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CAIXA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°, 20201677656

RAZÃO SOCIAL

RENATO SANTOS ANDRADE
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 1,618.385/0001-71

085.878.464

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 13/06/2020, 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
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov,br

Valida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federai do Ministério da Fazenda.

Página I de 1

ReleenidaoNegativa.rpt
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Emissão: 13/0612020 11:54

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

08'04/2020
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Brasil
Secretaria da Receita Federal do
Nacional
Fazenda
Procuradoria-Geral da
RELATIVOS AOS TRIBUTOS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DA UNIÃO

FEDERAIS E Á DÍVIDA ATIVA

Nome: RENATO SANTOS ANDRADE
CNPJ: 11.618.385/0001-71
Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
Ressalvado o direito de a Fazenda identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
acima
responsabilidade do sujeito passivo
Secretaria
relativas a créditos tributários administrados pela
nome,
seu
em
pendências
não constam
junto à
(DAU)
União
da
e a inscrições em Dívida Ativa
da Receita Federal do Brasil (RFB) (PGFN).
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
federativo, para
estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente
Esta certidão é válida para o
à situação do
Refere-se
vinculados.
administração direta a ele
todos os órgãos e fundos públicos da
previstas
sociais
contribuições
as
inclusive
abrange
PGFN e
sujeito passivo no âmbito da RFB e da
1991.
art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
nas alíneas 'a a 'd* do parágrafo único do
Internet, nos
condicionada à verificação de sua autenticidade na
A aceitação desta certidão está<http://www.pgfn.gov.br>.
endereços <http://rfb.gov.br> ou
2/10/2014.
na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
Certidão emitida gratuitamente com base
<hora e data de Brasília>.
Emitida às 09:35:26 do dia 08/04/2020
Válida até 05/10/2020.
0E03.F281.C864.0135
Código de controle da certidão:
este documento.
invalidará
Qualquer rasura ou emenda

1/1

CENTRO - AMARGOSA - BA
CNPJ: 13,825,48410001-50

CEP:45300-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N úmero: 000296/2020.E

ANDRADE
Nome/Razão Social: R ENATO SANTOS
RSA ATACADISTA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 11.618.385/0001-71
Inscrição Municipal: 000.003.748/001-78
RUA CONSELHEIRO DANTAS, 18
E ndereço:
CENTRO AMARGOSA - BA CEP: 45300-000

•

MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO
COM ESTE MUNIC1P10.
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA

Observação:
*************************
************************************************
****************************************************************
********************
********************************
*****
************
************************************************************
***4********

******************************
********************************
*************************************
**** w********************w*

Esta certidão foi emitida em

27/06/2020

com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 26/0812020
Esta certidão abrange somente a inscrição Municipal acima

identificada.

7600004961130000003462060000296202006272
Código de controle desta certidão:

I 1 1 1 I 11 I I I I I I 1 I 11I I 1 I 1 1
certidão está condicionada à verificação de sua
Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta
a utenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
Autenticidade
https://amargosa.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar
Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento
Impresso em 27/06/2020 às 09:44:05
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Prefeitura Municipal de Amargosa

Nome: RENATO SANTOS ANDRADE (MATR:Z E FILIAIS)
CNN': 11 .618.385/0001-71
Certidão n': 14899679/2020
Expedição: 27/06/2020, às 09:32:52
Validade: 23/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que RENATO SANTOS ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPj sob o n° 11.618.385/0001-71, 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 n0 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
a nteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
a utenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
I nternet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
n ecessários 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
r ecolhimentos 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

Podar Executivo Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE
Ne vA rTARANA ESTADO DA 11.41-liA
CNP)
6. 431144i0DOI -57
cta Bandeira vn Centr, Ne000

à

aP.43

TIOS

t:WEU,

EXTRATO DE CONTRATO FMAS N'00712020
DISPENSA DE LICITAÇÃO FMAS N"00412020
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITARANA ESTATDO DA BANIA,no e
de
atribuições legais e de acordo com o art. 61, da Lei 8.666/93, publica o presenre resumo de Conriatu
a devida produção de direito:
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; (I44N IlL14.3 944 n30
pf511Cili
¡
uridica de direito piaVico internc, insc.nto no CNPJ 8.I43
47 com sed. na P1-4a da ikfr.leirst
Lin
NovJ how,: Estrade
CONTRATADO: RENATO

SANTOS ANDRAD
Conselheiro Dantas, lin', Centra. Amargosa-Battu.

CNP) tor 1 I4IL3$S/000I.IL com sede

Rua

(
"NETO: Aquisição

de produto fxrsonalizado (TOTEN PROTECION) ver . ioirnç-rt. c At,
eu
gel via pedal para higSenizaçie das n-iâos favorecen&) aos us,Jarios da
de A..s
enc;:1 So( • Tip
M unic,plo de Nova luraria. 2,1 E àqUiS400 de tapetes sanaiiwzes.
ccmsIste
4oiãde1 dos calçados em uma soluçá) sannante para eà1 .Ç.10
C.enruas
contarrimantes. para serem instaii dos na enmvja dos serviços e progra,i,,Je,
par3 rimuar o conogio do Novo Corolla Virus/CONVOD 19) ne- i..es ix.li5 O. penodo fie enfretanwrizta
ela eme
à saúde publica decorrente da pandemia.
de
R'

0012020,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despeses deconenias desta cortnaçào core

da

s(i,uinte tiotacáo orçamentária.

OIXGÃO:07- FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE NOVA ITARANA.
Unidade Orçamencariw 07.07.000 - Fundo Municipal de Ação Social;
Função: O$: ASSiStéfiCia Social;
Sub-Função: 244-. Assistência COMunitáril:
Programe 0006- Inclusão e Proteção Social:
Projeto Atividade:1 061 - Ações de Combate ao Cor o r
Elemento de Despesas: 33.90.30.00 -Material de Cwi ama
Recurso:00 e 29.
VALOR GLOBAL:R$62011.50(

dtaentos e oito reata e

VIGÈNCIAtDa24á Olho de 2010a 31 de dezembro de 2010.
Nova leram"24é¡Wh°e 2020.
Aisténo E)ann k l sIude
Prefeito Monicial

Praça

da

Bandeira N° 95 - Centro - Nova Itarana- Ba - Tel.:(73) 3546-2108 1 Gestor (a): Antônio Dannilo

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado
digital ICP-BRASIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA - BA

Poder Executivo Munidpel
FUNDO MUNICIPAL tia ASSISTÉPICIA SOCIAL-FM.4u
NOvA !TAItANA ESTADO DA &AMA
CNN l8I43&44.000I.57
Praça de Bandeira xá,' Centro NuvoIteram Estado da &ha CEP 4 3
21>a CM.311.4;ate

• Toldou(750546-2100

EXTRATO DE CONTRATO FMAS N 007/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO FMASIC 084/2020

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins e quem interessar possa que o RESUMO DO
CONTRATO MAS Ni' 007/2020. foi publicado no quando de avisos da Prdeitura
Municipal de Nova Itarana-Bahia. no dia 24 de julho de 2020. de acordo com o Art. r 4*
da LM de n° 11527/2018, de 18 de novembro de 2011.

Nova Itarana..Bahia, 24 de}iam de 2020.

Nitza de Jesus Gornes Costa
Setor de Publicações

Praça da Ba deira N° 95 - Centro — Nova ltarana- Ba - lei.:(73) 3546-2108 I Gestor (a): Antônio
Dannilo
Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado
digital ICP-BRASIL
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