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Processo Administrativo n°335/2019 
Tomada de Preço n°002/2019 

Contrato n° 058/2019

TERMO DE CONTRATO N° 058/2019, QUE FAZEM ENTRE 
Si O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E A 
EMPRESA ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/S LTDA.

A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães, com sede na Avenida Barreiras, n° 825, 

Centro, na cidade de Luís Eduardo Magaihâes/Estado da Bahia, inscrito (a} no CNPJ sob o 

n° 04.214.419/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Oziel Alves de 

Oliveira, inscrito no CPF n° 502.801.809-00, portador(a) da Carteira de Identidade n° 

11.673.945-26, acompanhado pelo seu Secretário de Planejamento, Orçamento e, Sr. 

Vanderlino Cândido Rodrigues, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 

ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO 

PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/8A sob o n° 44.338 

doravante denominado CONTRATANTE, e ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S/S LTDA inscriío(a) no CNPJ/MF sob o n° 14.435.302/0001-05 sediado(a) na ST 

SHIN CA 10 GALERIA, 1 SUBSOLO, LOJA N° 08 em Brasília -  DF, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada peío(a) Sr. Lucio Mário Lopes Rodrigues portador(a) 

da Carteira de Identidade n° 1.143.413 SSP/DF e CPF n° 442.895.101-91 tendo em vista o que 

consta no Processo n° 335/2019 e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente da TOMADA DE PREÇO n° 002/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA -  OBJETO

1 . 1 . 0  objeto do presente instrumento é a contratação da Contratação de Empresa 

Especializada para a prestação de serviços técnicos especializados na área de 

engenharia e urbanismo para elaboração de projeto básico de macrodrenagem, 

urbanização e paisagismo nos bairros Florais Léa e Santa Cruz que será prestado nas 

condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técniçps que se
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encontram anexos ao instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 

instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula~se ao Instrumento Convocatório da TOMADA DE 

PREÇO nV02/2019 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA -  VIGÊNCIA

2 . 1 . 0  prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 

data de 25/07/2019 e encerramento em 24/11/2019.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 

referentes ò contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins 

de inscrição em restos a pagar.

2.3. A execução dos serviços será iniciada após emissão da Ordem de Serviço cujas 

etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de jusfificatíva e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser 

formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA -  DO VALOR DO CONTRATO

3 . 1 . 0  valor total da contratação é de RS 189.267,20 fcento e oitenta e nove mil duzentos 

e sessenta e sete reais e vinte centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustáveS.
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

ORGAO/UNÍDADE: 02. 04.QGG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.029.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.00.00000000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

FONTE: 00- Recursos Ordinário

5. CLÁUSULA QUINTA -  DO PAGAMENTO

5 . 1 . 0  prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- 

se definidos no Edital.

t>. CLÁUSULA SEXTA -  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela prevista no 

Projeto Básico, anexo do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA -  DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto iicitatório, sem a prévia autorização da 

contratante:

9. CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de ... j

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência 

expressa da Administração ò continuidade do contrato. >
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11. CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de 

aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global.

12.4. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou 

preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração 

Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço 

global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem 

anterior e respeitados os limites do previstos no § I o do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DAS VEDAÇÕES

13 .1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, 

anexo do Editai.

15. CLÁUSULA DECIMA QUARTA -  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

15.1.A contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 

despesa no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do adimpíemento da
y'l

obrigação.

LUSS EDUARDO
MAGALHÃES
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1 5.2.0 pagamento será efetuado à contratada através de medições realizadas de acordo 

com o cronograma tísico-financeiro constante do Projeto Básico e nas condições 

aprovadas pelas medições aprovadas pela Fiscalização.

15.3. As medições realizadas somente serão consideradas em condições de ser faturada 

pela contratada e aprovadas pela PMLEM, após os ajustes necessários das rejeições 

apontadas pela Fiscalização.

15.4. A contratada deverá apresentar no momento das medições dos serviços executados 

a comprovação de regularidade para com a fazenda federal, estadual, municipal, 

seguridade socia! e o fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS.

15.5. No caso de a{s) nota(s) fiscai(is) ser(em) emitida(s) e entregue(s) à PMLEM em data 

posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 

eventuais encargos moratórios decorrentes.

15.6. A FISCALIZAÇÃO somente atestará as medições e liberará a nota fiscal para 

pagamento, quando cumpridas, pela contratada, todas as condições pactuadas e 

aprovadas.

15.7.Os pagamentos serão efetuados por etapas, de acordo com o cronograma físico- 

financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e nas condições 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, no período de até 30 dias para cada parcela da 

obrigação, em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária e de 

conformidade com as nota(s) fiscalfís) devidamente atestadafs) pelos engenheiros da 

Secretária de Planejamento Orçamento e Gestão, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da ordem de serviço emitida, não se admitindo em nenhuma hipótese o 

pagamento de materiais utilizados na execução dos serviços.

15.8.A frequência e periodicidade para a medição dos serviços, deverão ser aferidas 

mensaímente de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Projeto 

Básico e cronograma físico.

15.9.Os serviços serão pagos de acordo com os quantitativos e valores unitários 

efetivamente medidos e atestados peio fiscal do contrato concomitante a comprovação 

da regularidade fiscal da contratada.

15.10.Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência

LLíiS ECKJAROO 
M A G A LH Ã E S
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15.11 .A PMLEM pagará a(s) nota(s) fiscal (is) somente à contratada, vedada sua 

negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

15.12. A contratada deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem 

rasura, e em letra bem legível, o número da nota de empenho, o número de sua conta 

corrente, o nome do banco e a respectiva agência.

15.13. Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inidar-se- 

á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus à PLEM.

15.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela PLEM entre a data acima referida para 

pagamento [30 dias após o recebimento da nota fiscal) e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = 1 x N x VP

Onde:

EM = Encargos morafórtos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga.

1 = índice de compensação financeira = 0,0001 644, assim apurado:

1 -  (TX) / 365 => 1 = (6/100) 1365 => 1 = 0,0001644 IX  = Percentual da taxa anual = 6%.

15.15. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 

apresentada posteriormente, devida pela PLEM entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, de acordo com os termos do 

Edital e do contrato.

U .  CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 .Caberá à CONTRATADA:

16.2. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços objeto do contrato.

16.3. Caso o envio dos projetos não seja feito denfro do prazo, a CONTRATADA deverá 

apresentar justificativas expressas, solicitando prorrogação do mesmo, devendo informar / /

" I — ' , ..
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a nova data que se efetuará a entrega, ficando a cargo da FiSCALlZAÇÃO da PMLEM a 

concordância ou não com a prorrogação.

16.4.Indicar nome, contato telefônico e e-mail do funcionário que representará a empresa no 

decorrer da execução do contrato.

16.5. Estabelecer comunicação direta com o fiscal do contrato, para alinhamento referente ao 

fornecimento ou quaisquer outras eventualidades que possam surgir,

Executar os serviços constantes no Memorial respeitando, sempre, as normas dos respectivos 

órgãos, no que couber.

16.6. Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados, bem como por 

todo transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob 

nenhum pretexto, que sejam atribuídos a terceiros os ônus de qualquer problema que 

porventura venha ocorrer.

16.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente a PIEM ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

16.8. A garantia dos serviços deverá estar condicionada a efetivação dos serviços mediante 

fiscalização do responsável da PMLEM.

16.9. A equipe técnica deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente 

executados.

16.10. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, impugnar qualquer serviço executado que não 

satisfaça as condições contratuais.

16.11 Todos os tributos, que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu objeto 

deverão ser pagos regularmente pelas obrigações, e por sua conta exclusiva.

16.12. Competirá, igualmente, ò contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as 

obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência social pertinente ao 

pessoal contratado para a execução dos serviços;

16.13. A CONTRATANTE indicará engenheiros, arquitetos ou outros técnicos que se façam 

necessários, para acompanhamento dos serviços, sendo seus representantes para decidir

sobre as questões técnicas e administrativas dos serviços; Ç K

16.14. A Administração do objeto deste termo deverá ser realizada por no mínimo 01 (um) \ j
engenheiro Civil, podendo prestar serviços de fiscalização por meio período e 01 (um)
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16.15. Em virtude da inviabilidade técnica, fica vedada a subcontratação do objeto em 

tela. A inaplicabilidade de uma subcontratação se dá em decorrência do item único a 

ser executado (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO BÁSICO DE MACRODRENAGEM, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO), que se trata do 

núcleo do objeto a ser contratado, o qual é exigido na fase de demonstra da 

qualificação técnica.

16.16. A PMLEM não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 

da licitante para outras entidades, sejam fabricantes, terceirizados ou quaisquer outros. 

Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato - Anexo deste Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA -  RESCISÃO

17.1.0  presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 

da Lei nc 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

17.2.Os casos de rescisão contratual serão formaimente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

17.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

17.4.0 termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

17.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação 

ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

17.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.7.lndenizações e multas.

18. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993

LUÍS EDUARDO
MAGALHÃES
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19. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-FORO

19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da cidade de Luís Eduardo Magalhães - Bahia.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de iguaí feor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.

Luís Eduardo Magalhães - Bahia, 25 de Julho de 2019

Oziel Oliveira
Prefeito Municipal

Vande^tfíp^ârídido Rodrigues
Seer Planeamento, Orçamento e Gestão

Teófilo J ; mo P. Moita
Proçtiradlor Geral

á

ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA

CNPJ/MF sob o n° 14.435.302/0001-05

TESTEMUNHAS:

- CPF:

CPF

IXJÍS E D U A R D O
MAGALHÃES
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BRASIL Acesso à Informação Participe Serviços Legislação

Recdta Federa!
CERTIDÃO

Canais

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: ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SIS LTDA 
CNPJ: 14.435.302/0001-05

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 <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitameníe com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:41:41 do dia 18/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2020.
Código de controle da certidão: 9449.30AF.C306.08DF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página 
para im pressão

000447

serviços.receita .fazenda.gov.br/Servicos/certsdao/CNDConjuntaInter/EmiteCertldaolntemet.asp?™ ^ 4435302000105&passagens=1&tipo=1 1/1

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


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 18/07/2019 10:55

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°: 20191916091

RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

14.435.302/0001-05

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 engíoba 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 18/07/2019, 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 
FAZENDÁRíAS 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 Federai do Ministério da Fazenda.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.435.302/0001-05 
Certidão n°: 177115487/2019 
Expedição: 18/07/2019, às 10:52:13
Validade: 13/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição.

Certifica-se que ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nc 

14.435.302/0001-05, 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 a 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 a 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.

D ú v id a s  e s u g e s L õ e s : c n d t iH s L . jL i2. b r

http://www.tst.jus.br
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Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscrição: 14.435.302/0001-05
Razão Sociaí:ARiA solücoes em empreendimentos imobili 
Endereço: st shis qi 27 a  20 lt 17 / lago sul / brasilia /  df /  71075-200

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere 0 A rt. 
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 0 
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: 11/07 /2019  a 09 /08 /2019  

Certificação Número: 2019071104150572679470

Informação obtida em 18/07/2019 11:11:25

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

000450

http://www.caixa.gov.br
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DiSTRiTO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETÁRIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

: 226-01.041.666/2019
: ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA 
: ST SHIN CA 10 GALERIA, - 1o SUBSOLO, LOJA 08 
: LAGO NORTE

: 14.435.302/0001-05 
: 0758878400105-ATIVA

: JUNTO A ORGAOS PÚBLICOS

________________________________ CERTIFICAMOS QUE______________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os 
relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos 
que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital n°23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 17 de Outubro de 2019.

Brasília, 19 de Julho de 2019.

Certidão emitida via internet às 1 í :48:55 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

CERTIDÃO N°
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

FINALIDADE

www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidao/emite_certidao.cfm

000451
1/1
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