
Estado do(a) BAH IA
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS

PREFErrURA

BARREIRAS
CAP3TAL DO OESTE

EXERCICIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 2775

DATA: 23/06/2021

Lic/Disp/lnex CC-007/2021

CREDOR; Francisco Xavier Neto

VALOR BRUTO R$

VALOR DAS DEDUgOES R$

VALOR LfQUIDO R$

DOTAgAO: 030950

2056

339039000000

6102

9.750,00

195,00

9.555,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS - FMSB

Enfrentamento da Emergdncia COVID-19

Outros Services Tercelros Pessoa Juridica

Rec. de Impostos e Transf. de Impostos SaOde 15%.

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR
BANCO DO BRASIL SA. 32127 - 3 BBC/C32127 3FMS15% FMS 62304 9.555,00

Empenho / Sub-Empenho: 992 /1



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 149

VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DEPAGAMENTO

Proc. Adm;

0482/2021

Empenho: 992 /1 Exere.: 2021 Tlpo: Estimatlvo CrOdlto: Or;«mentOrio e Suplementar

classificacAo orqamentAria DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE DE BARREIRAS -

FMSB

FungaoMO-SAODE

Sub-Fungio: 122 - Administragao Geral

Programa; 014 - SAUDE HUMANIZADA

Agio: 2056 • Enfrentamento da EmergOnda COVID-19

Bemento: 3.3.9.0.39.00.00.00 • Outros Servicos Terceiros Pessoa

Juridica

Modalldada: CC-007/2021 - Carta Convile p/ Compras e Servlgos

Conlrato: 098/2021 • Frandsco Xavier Nelo

Convinio:

CaL da Despesa: 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Incorporagio:

Desp. de Pessoal:

onte 6102 - Rec. de Imposlos e Transf. de Impostos Saude 15%.

Saldo Anterior

68.000,00

Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Atual

67.000,00

Saldo Anterior do Empenho

10.000,00

SubEmpenho

9.750,00

Saldo Atual do Empenho

250,00

CREDOR

R.Sodal/Nome: 4257 - Frandsco Xavier Neto

C.N.P.J/CPF: 13.763.117/0001-79 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: BRADESCO AgOnda: 0973

Enderego: Rua Sio Jorge

Bairro: Morada da Lua

Cidade/UF: BARREIRAS / BA

Conta:62104 -8

HISTdRICO / ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Despesa com Prestagio de servlgos de sonorizagio de publlcldade em carro de som, para velculagio OAS MEDIDAS RESTRITIVAS NA PREVENQAO AO

COVID-1. neste municlpio. Obedecendo Proc. Adm. 482/2021, Carta Convlte n® 007/2021 e Conlrato n° 098/2021 no valor de 58.500,00 com vigfinda ati

19/03/2022, NF 106.

DATA EMPENHO: 19/03/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 11/06/2021 DATA UQUIDAgAO: 11/06/2021 DATA PAGAMENTO: 23/06/2021

Valor Bruto: 9.750,00 Valor Bruto per Extenso: Nove Mil Setecentos e Cinquenta Reals

N" DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

6DIGO BANCO agSncia CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

001 BANCO DO BR/VSIL SA. 02313- 32127-3 - BB C/C 32127 3 FMS

15% FMS

62304 6102 9.555,00

Total Pago: 9.555,00

Pague-se a quantia de RS 9.750,00 (Nove Mil Setecentos e Cinquenta

Reals)

MELCHISEDEC ACVES DAS NEVES

Portaria n® 160/2021

Secretirio Munldpal de Saude

Foi paga a importinda autorizada

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA

Mat. 53090

Gestor do Fundo



I

r

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
AVENIOA BARAO DO RIO BRANCO, 149

VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.S9S.187/0001-2S

iL
T NOTA DE LIQUIDAgAO
iProc. Adm: 0482/2021 Empenho: 99211 Liq; S.693 Exere.: 2021 Tipo:

Estlmatlva

CiOdito: Orqamentdrio e Suplementar

CLASSIFICAgAO ORQAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidada: 0309SO - FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE BARREIRAS - FMSB

FuncOo: 10-SACIDE

Sub-FunfSo: 122 • Admlnislraoao Geral

Pfogtama: 014 - SAClDE HUMANI2ADA

AoSo: 2056 • Enfrentamanlo da EmargOncIa COVID-19

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servlcos Tercelros Pessoa Juridica

Fonta: 6102 • Rec. da Impostos a Transf. da Impostos Saude 15% .

Modalldada: CC-007/2021 - Carta Convite p/ Compras a Servlfos

Contrato: 096/2021-Franclsco Xaviar Neto

ConvOnIo:

Cat. da Despasa; 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

lncorpora(5o:

Desp. da Passoal:

Saldo Anterior

68.000,00

Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Atual

67.000,00

Saldo Anterior do

Empenho

10.000,00

SubEmpanho

9.750,00

Saldo Atual do Empenho

250,00

CREOOR

R.Sodal/Nome: 4257 - Francisco Xaviar Nato

C.N.P.J/CPF; 13.763.117/0001-79

I.M.;

Banco:

R.G.:

I.E.:

AgOnda:

Endarego: Rua S3o Jorge

Batrro: Morada da Lua

CidadeAJF: BARREIRAS / BA

Conta:

HIST6RIC0 / ESPECIFICACAO DA DESPESA

Despasa com PrestagSo da setvigos da sonorizagOo da publlcidada em carro da som, para valculagSo DAS MEDIDAS RESTRITIVAS NA PREVENQAO AO COVID-1, nasta
municlpio. Obedacendo Proc. Adm. 482/2021, Carta Convite n° 007/2021 e Contrato n' 098/2021 no valor de 58.500,00 com vIgOnda atd 19/03/2022, NF106.

Data do Empenho: 19/03/2021 Data do Sub Empenho: 11/06/2021 Data da LIquIdagOo: 11/06/2021

Valor Bnito: 9.750,00 Valor Bruto por Extenao: Nova Mil Satacentos a Cinquanta Reals

retencAo

11180231000002 - IBS - Prindpal - FMS

Total da RetengSo:

195,00

195,00

DOCUMENTO COMPROBATDRIO: NOTA FISCAL

Qmero do Documanto: 106 - Sdrie: a - Sub-Sdiia: - Data da Emissao: 27/05/2021 - Data da Valldada:

Total do Documentor

9.750,00

9.750,00

Valor LIquldo: 9.555,00 (Nova Mil Quinhentos a Cinquanta a CInco Reals)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S)
NO LIVRO PR6PRIO QUE 0(3) SERVIQO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME

DOC. comprobatOrio ANEXO.

DECLARO CUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA

LIQUIDADA. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

MELCHISEDEC ACVES DAS NEVES

Portaria n° 160/2021

Secreldrio Munidpal de SaOda

ELISSANDRA S/tNT/tNA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0.6

Con1ador(a)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO. 149

VILA RICA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:

0482/2021

Empenho: 99211 Exerc.; 2021 Tlpo: ESTIMAIWA Cr^dlto; Orsamentirio e Suplementar

CLASSinCAcAo GRgAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unldade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SACiDE DE BARREIRAS -

FMSB

FunfOo: 10-SAODE

Sub-FungOo: 122 - Adminlstra{5o Geral

Piograma: 014 - SAUDE HUMANI2ADA

A^o: 2056 - Enfrentamento da EmeFgOncia COVID-19

Bemento: 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Setvicos Tercelros Pessoa Juridica

Fonte 6102 - Rec. de Impostos e Transf. da Impostos Saiida 15%.

Modalidade: CC-007/2021 - Carta ConvIIe p/ Compras a Satvj^os

Conlrato: 0g8/2021-Frandsco Xavier Nato

ConvOnlo:

Cat. da Despasa: 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

IncoiporagSo:

Desp. de Pessoal;

Saldo Anterior

/^ 68.000,00
Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Alual

67.000,00

Saldo Anterior do Empenho

10.000,00

SubEmpenho

9.750,00

Saldo Atual do Empenho

250,00

CREDOR

R.Social/Nome; 4257 - Francisco Xavier Neto

C.N.PJ/CPF; 13.763.117/0001-79 R.G.:

IM.: I.E.:

Banco: BRADESCO ^Oncia: 0973-3

Endere^: Rua SSo Jorge

Bairro: Morada da Lua

CIdadaAJF: BARREIRAS / BA

Conta: 62104 - 8

HIST6RIC0 / ESPECIHCAgAo OA DESPESA

Despesa com PrestatSo de sarvigos de sonoiizagio de publiddade em cano de som. para veiculatSo DAS MEDIDAS RESTRITIVAS NA PREVENQAO AO COVID-I, neste
munictpio. Obedecendo Proc. Adm. 482/2021, Carta Convite n' 007/2021 a Contrato n" 098/2021 no valor da 58.500,00 com vigSnda at019/03/2022, NF 106.

Hens do Empenho

Item C6dlgo DascrigSo Unldade Quantldade Valor Unico Valor Total

Data do Empenho: 11/06/2021

Valor 1.000,00 (Urn Mil Reals)

AUTOREO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 19/03/2021

MELCHISEDEC AIVES DAS NEVES

Portana n° 160/2021

SecretOrio Munldpal de SaOde

DECURO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOIDEDUZIDA DO CRtolTO PR6PRI0 EM:

11/06/2021

TO. cU

Maria Apaiedda Martins da Meio

CRCn* 028591

Contador(a)



Pirefeitura Municip^ de Barreiras
Av BarSo do Rio Bianco, 149 Centro Empresaiial

Vila Rica-BARREIRAS-BA CEP:4781SB10

CNPJ; 13.654.40ail001-a5

I  Nota Fiscal de Servicos Eletrdnica
Ndmero da Nola

00000106

Data e Hoia de Emissao

27/05/2021 08:23:15

Data do Fate Gerador

27/05/2021
Cddiso de Verilicafao

Dados db(s1 Servico/sl
Eidgiblidade do ISS / Nalmza da Operafdo
Eldglvel

Local da PFesta^ao
BARRaRASiBA • BRASn.

Local da IncidiRcaa

BARRBRAS/BA

Prestador do/s) Seivico/sl

NomemazdoSodat FRANCISCO XAVIER NETO
Nome Fantasia; OESTE SOM

Endereoo: ROA SAO JOR6E, 14S1CA5A
MORADA DA LU A BARREIRAS-BA CB>: 478K-263

CPF/CNPJ: 13.763.117/0001^ Insc. Munidoal: 000012197

Telefone: (77) 3612-2676 E-maS: francisco_oestesom®hotinaiLcom

TomadcMr do/s) Sefvico(s)

Nome/RazSo Soctah

Nome Fantasia:

Endereco:

CPF/CNPJ:

Telelbne:

FUNDO MUNKtPALDE SAUDE DE BARREIRAS

F.M.S BARREIRAS

AV BARAO DO RIO BRANCO, 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BA
VBJVraCAB/tRRBRAS-BA C^: 478134)10

08.S9&187/0001-25 Insc. Municipal: 000003464

(77) 36132300 E-mail: sauiie^|>airreiiasJia.govJir

Discfiminacao dofs) Servico(s)

Nota fiscal rdieiente a locafdo de cano de som, para atender as necesaidade da administratSo Munieipal na divtilsafao de
medidas restritivas na pieven90o ao COV1D19, Confbmte coidrato de n° 098/2021 e Relatdiio analitico em anexo
Banco Bradesco, AgSnda, 0973 Conta Coirente 62104-8

ATCS^P C IF ne -tF WCOS r"'' TRjAB
cOh.ov •^srwif.liF

Secretark) Municipal Sauiie
Portaila 160 04 de Janello de 2021

Classificadlo do Seivi^i (LE1116/2003)
17.06 - Propaganda e publictdade, mduswe promocSo de yen das, ptanejamento de cantpanhas ou sistemas de puMicidade, elatwrat
Classilica(ao Nadcnal de Atividades Econdnicas (CNAE 2.1)
7319099 -Outras ath/idades de puttlicidade nao especHicadas antericimente
Vblw dofs) Senrifofs)

9.7S0.00
VMoiDedugflo

0,00
Descorto Inccndncnado

0,00
Base decaiculo ISS

9.750,00

AlfqualalSS(%) VaordoISS V^ISSRetido Oesccnto Candidonado

2,00 195,00 195^00 0,00

Retencfies Ftederals

Imposto de Renda
0,00

PIS

0,00
COFOtS

0,00
caj.

0,00
INSS

0,00
OuIiasReteflcdes

0,00

Total

Total dofs) Servifafs)
9.750,00

Total LIquido
9ESS.00

Outias Infetmacges

O ISS desia NFS-e serd recdhida pelo tomador dofs) senritofs) (FUNDO MUNICIFVU. DE SAUDE DE BARREIRAS) alravds de subditiiicdo
tfifautdrta

*** Empiesa prestadora de servitos optante do simples nactonal ***
O prestador dofs) senri^fs) posstii legnne especial de tributafdo: Microempresdrio e Empresa de Petpieno Porte <ME - EPP)
Valoraprotdmado dostrOwtos com lase na Lei 1Z741/2012 - RS 1.603,88- (16,45%)- Foide: IBPT

Fat/or verilicar a autentiddadedestedocuiiigntD fiscal no site tittps://barreifas.saatticoBUtr
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FRANCISCO XAVIER NETO

Ac

Municfpio de Barreiras

Relatdrio Analrtico, Secretaria Municipal de Saude - Nota Fiscal 00000106

discriminacAo EVENTOS QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CARRODESOM Medidas restritiva ao

COVID19

25 Didrias R$ = 390,00 R$ = 9.750,00

Barreiras, 27 de Maio 2021 Total de R$ = 9.750,00

Frafldsco'^vier Neto

CNPJ. 13.763.117/0001-79

Frandsco Xavier Neto

Responsave! peias informa^oes



l.Ano:2021

4. Fiscal do Conlrato:

S. Secrctaria: SECAD

7. Objeto do conlrato:

2. Emprcsa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTAOOOABAHIA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO N® 098-2021

FRANCISCO XAVIER NETO-ME

EDIMILSDN PEREIRA DOS SANTOS

6. Valor Global R$: 58500,00

C(>f'TMTA(^AOlKEMPRESAESi'ECtAIJZADAEM!tKRyi<;OS!IONOMZA<^AoDEniHUCIDArXEMCARSODF.SOM
PARA yEICULA(;AO DE COMIINICAMS. A<C(iES /i A 70S Dp: lIPUtESSp: PUBIJCO CONFOPaiE DFAUNDA DAS

SECRkTARUS DA ADMINISITUiAO pOllUCA MUNICIPAL..

8.Ti|iodeConlratatao: CARTACONVITE 9.N";

laOcorrettalgumaditivo: Sim t^o

II, Emcaso positlvo,qual tipodeaditivo? Valor Prazo

007/2021

Prazo e valor

3. VIgencia

Dtlalclal Dt Final

19/03/2021 19/03/2022

N*Ordeffl N*Nota FISCAL Valor Aditivo (RS) Saldo Anterior RS Valor da NFRS Saldo AtuaIRS

970 101 RS 58500;00 RS 4590,00 RS 54510,00
1003 100 RS 54^10,00 RS 3510,00 RS 5a700,00
1226 103 RS 5a700.00 RS 3.120,00 RS 47580,00
1254 104 RS 47580,00 RS 11.700,00 RS 35580,00
1444 106 RS 35580.00 RS 9.750,00 RS 26.130,00
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ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Cidade Nova para os riscos do alastramento do

Coronavfrus neste bairro. Ja sao 98 casos conflrmados e 06 em isolamento

domiclllar, por Isso e responsabllidade de todos contrlbuirem para evitar

que a doenga se espaihe entre os moradores.

^  Nesse momento o quadro epidemiologico do municiplo e muito grave,

todos OS leitos cimicos e de UTI estao iotados e a confirmagao de casos

posltlvos contlnua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragoes, higlenize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Aratu para os riscos do alastramento do Coronavi'rus

neste bairro. Ja sao 84 casos confirmados e 4 em isolamento domlcliiar,

por isso e responsabilldade de todos contrlbuirem para evitar que a

doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munidpio e muito grave,

todos OS leltos dinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos contlnua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragoes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua famiiia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores da Bandeirantes para os riscos do alastramento do Coronavirus

neste bairro. Ja sao 224 casos confirmados e 16 em isolamento domiciliar,

por isso e responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a

doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munidpio e muito grave,

/ms todos OS leitos dinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragdes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que posstvel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Bela Vista para os riscos do aiastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 128 casos confirmados e 10 em

isoiamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munidpio e muito grave,

^  todos OS leitos ciinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragoes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com vocd, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATEN^AO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Flamengo para os riscos do aiastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 94 casos confirmados e 5 em Isolamento

domlciliar, por isso e responsabilidade de todos contrlbuirem para evitar

que a doenga se espalhe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemlologico do munlcipio e multo grave,

todos OS leltos cHnicos e de LIT! estao iotados e a conflrmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragoes, higlenize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

^  amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Jardim Ouro Branco para os riscos do aiastramento

do Coronavirus neste bairro. Ja sao 580 casos confirmados e SO em

isolamento domlclliar, por Isso e responsabllldade de todos contrlbui'rem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munidpio e muito grave,

todos OS ieltos dinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

posltivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragoes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Morada Nobre para os riscos do alastramento do

Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 349 casos confirmados e 23 em

Isolamento domiciiiar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e multo grave,

^  todos OS leitos clinicos e de UTI estao iotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragdes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Renato Gongaives para os riscos do alastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 493 casos conflrmados e 39 em

isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contrlbuirem

para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemlologico do munlcipio e muito grave,

^  todos OS leitos cimicos e de UTI estao iotados e a confirmagao de casos

positlvos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de agiomeragoes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua famflia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude aierta todos os

moradores do bairro Sandra Regina para os riscos do alastramento do

Coronavfrus neste bairro. Ja sao 431 casos confirmados e 31 em

isolamento domlclliar, por Isso e responsabilidade de todos contribui'rem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemlologico do munlciplo e muito grave,

todos OS ieltos clinlcos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragdes, higlenize as maos com

frequ§ncia com agua, sabao e sempre que possivei com alcool gel, evIte

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

^  amor e respelto com voce, com a sua famllla e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apolo para salvar vidas e veneer o Coronavfrus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Sao Pedro para os riscos do aiastramento do

Coronavfrus neste bairro. Ja sao 167 casos confirmados e 39 em

isolamento domiciliar, por isso e responsabllldade de todos contrlbui'rem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemloiogico do munlcipio e multo grave,

todos OS ieltos cimlcos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

posltivos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragbes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavfrus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Serra do Mimo para os riscos do aiastramento do

Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 230 casos confirmados e 18 em

isolamento domlclilar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

todos OS leltos cHnlcos e de UTi estao lotados e a confirma^ao de casos

positivos contlnua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragbes, higienize as maos com

frequ§ncla com agua, sabao e sempre que possfvel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua famflia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Sombra da Tarde para os riscos do aiastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 82 casos conflrmados e 16 em isolamento

domiciliar, por Isso e responsabilidade de todos contrlbuirem para evitar

que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemioiogico do munlcipio e muito grave,

todos OS leitos cifnicos e de UTI estao lotados e a conflrmagao de casos

positivos contlnua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragoes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voc§, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores da Vila Brasil para os riscos do alastramento do Coronavfrus

neste bairro. Ja sao 277 casos confirmados e 35 em isolamento domiciliar,

por isso e responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a

doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

^  todos OS ieitos clinicos e de UTi estao lotados e a confirma^ao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragdes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua famiiia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavfrus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude aierta todos os

moradores do Conjunto Habitacionai Barreiras -1 para os riscos do

alastramento do Coronavi'rus. Ja sao 123 casos confirmados e 24 em

isolamento domiciliar, por Isso e responsabllidade de todos contrlbuirem

para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

^  Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e multo grave,

todos OS leitos cimicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positlvos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomera^es, higienlze as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evIte

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circuia quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respelto com voce, com a sua familla e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apolo para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores de Barreirinhas para os riscos do alastramento do Coronavirus

neste bairro. Ja sao 623 casos confirmados e 42 em isolamento domiciliar,

por isso e responsabilidade de todos contribui'rem para evitar que a

doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

^  todos OS leitos cimicos e de UTI estao lotados e a conflrmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragoes, hfgienize as maos com

frequencfa com agua, sabao e sempre que possivel com alcooi gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude aierta toda

popuia^ao para os riscos do alastramento do Coronavfrus. Por isso e

responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se

espaihe ainda mais.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

todos OS leitos clinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

^  positives continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomera^des, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do Conjunto Habitadonai Rio Grande para os riscos do

alastramento do Coronavirus. Ja sao 147 casos confirmados e 09 em

isolamento domlciliar, por Isso e responsabilidade de todos contrlbuirem

para evitar que a doenga se espathe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munici'pio e multo grave,

todos OS leitos clinicos e de UTi estao iotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragoes, higlenize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com aicool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

^  amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Morada da Lua para os riscos do alastramento do

Coronavfrus neste bairro. Ja sao 643 casos confirmados e 57 em

Isolamento domiciliar, por isso e responsabilldade de todos contrlbufrem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemlologico do munidpio e muito grave,

frn^ todos OS leltos dmicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos contlnua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragdes, higlenize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voc§, com a sua famiiia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Novo Horizonte para os riscos do alastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 306 casos conflrmados, por isso e

responsabllidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se

espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemlologfco do municipio e multo grave,

^  todos OS leitos cimicos e de UTi estao lotados e a confirmagao de casos

positlvos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de agiomeragdes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcooi gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua famflia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Santa Luzia para os riscos do alastramento do

Coronavfrus neste bairro. Ja sao 667 casos confirmados e 59 em

isolamento domlciliar, por Isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espalhe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemlologico do munlcipio e muito grave,

todos OS ieitos clinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por Isso evite todas as formas de aglomeragdes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcooi gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

^  amor e respeito com voce, com a sua famflia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Sao Miguel para os riscos do alastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 157 casos confirmados e 35 em

isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munidpio e muito grave,

^  todos OS leitos ciinicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomera^es, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivei com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras I

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por melo da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Vila Amorim para os riscos do aiastramento do

Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 340 casos confirmados e 28 em

isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

todos OS leitos clfnicos e de UTt estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomera^oes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivei com ̂Icool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

f0m, Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por melo da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores da Vila dos Funclonarlos para os riscos do alastramento do

Coronavfrus neste balrro. Ja sao 180 casos confirmados e 17 em

isolamento domlclllar, por isso e responsabilidade de todos contrlbui'rem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e multo grave,

todos OS leltos cimlcos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

posltlvos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragOes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras I

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavfrus.



ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Vila Dulce para os riscos do alastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 309 casos confirmados, por isso e

responsabllidade de todos contrlbuirem para evitar qua a doenga se

espaihe entre os moradores.

Nesse momenta o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

^  todos OS leitos ciinicos e de UTI estao lotados e a confirma^ao de casos

positlvos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragoes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre qua possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras 1

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores da Vila Nova para os riscos do alastramento do Coronavirus

neste bairro. Ja sao 154 casos confirmados e 17 em Isolamento domicillar,

por isso i responsabllldade de todos contribuirem para evitar que a

doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e multo grave,

todos OS leltos cimlcos e de UTI estao lotados e a conflrmagao de casos

positlvos contlnua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragbes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores da Vila Regina para os riscos do aiastramento do Coronavirus

neste bairro. Ja sao 148 casos conflrmados e 09 em isolamento domicillar,

por isso e responsabiiidade de todos contribuirem para evitar que a

doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do munici'pio e multo grave,

todos OS ieltos cimicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

posltlvos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomeragdes, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcooi gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Vila Rica para os riscos do alastramento do

Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 556 casos confirmados e 46 em

isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

^  todos OS leitos cHnicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

positivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomera0es, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

0 virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os

moradores do bairro Boa Sorte para os riscos do alastramento do

Coronavirus neste bairro. Ja sao 147 casos confirmados e 26 em

isolamento domlclliar, por isso e responsabllidade de todos contrlbuirem

para evitar que a doenga se espafhe entre os moradores.

^  Nesse momento o quadro epidemiologico do municipio e muito grave,

todos OS leltos cUnicos e de UTI estao lotados e a confirmagao de casos

posltivos continua crescendo.

Por isso evite todas as formas de aglomera^des, higienize as maos com

frequencia com agua, sabao e sempre que possivel com alcool gel, evite

sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara.

O virus circula quando as pessoas circulam, ficar em casa e um ato de

amor e respeito com voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.
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OWMOOZI

BRASIL Acesso k informa^ao

Ceittdao Internet

Participe Servigos Lcgislagao Canals

RecdtaFecteial
HifiN

CERTIDAO , :

MBOSTtRiO DA FAZENDA
SMretarte da Receita Feder^ do Brasll

Procuradoria-Geral da Fazenda Nadonal

CERTIOAO NEGAUVA DE D£BIT0S RELATIV08 AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DMDA ATIVA
dauniAq

«

Nome: FRANCISCO XAVIER NETO
CNPJ: 13.7e3.117AMI01-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nadonal cobrar e inscrever quaisquer dMdas de
responsat^dade do sujeitD passivo adma klenlificado qua vieram a ser apuradas, 6 cartificado qua
nSo constam pendfindas em seu nome, reiativas a crdditos tribut^rios administrados pela Secretaria
da ReceUa Fedard do Brasfl (RFB) a a aiscfigdes em Dlvida Ativa da Uniao PAU) junto a
Procuiadoria-Garai da Fazenda Nadonal (PGFN).

Esta certidfio 6 vdida para o estabatedmento matriz a suas faiais a, no caso de ante federativo, para
todos OS drgios a fiindos pOblicos da adminfStrag9o direta a ale vincuiados. Refere-se k situagdo do
sujeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrartge indusNe as contribuipoes sodais previstas
nas alineas 'a' a'd' do pardgrafo dnico do art 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aoailaQSo desta certidSo estd condidcnada k variflcagao de sua autentlddade na Internet nos
endereqos <htlp://lrfb.gov.br> ou <htip7/www.pgfh.gov.br>.

Certidito erratida gratuitamente com base na Portaria Coriiunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ds 20:05:14 do dia 09/04/2021 <hora e data de Btasnia>.
Vdlidaat^ 08/10/2021.

Cddigo de contrde da certic^: 94BA.<IACD.91B3.81S0
Qual^r rasuia ou emenda bwalidarS este documanto.

Nova Consulta L Pr«{»4r«r pagina
I para impresao
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissao: 11/05/2021 15:44

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitlda para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - C6dlgo
Tributdrlo do Estado da Bahia)

CertidSo N": 20211938884

RAZAO SOCIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
INSCRIQAO ESTADUAL

CNPJ

13.763.117/0001-79

Flea eermcado qua nio <=°Ma,n.ataa p,<«„ta data, pendinclaa da respdnsal«dada da paaaoa dslca op jurfdlea acima
identificada, relativas aos tributes admlnlstrados per esta Secretaria.

cobrar quaisquer ddbitos que vierem a set apurados posteriormente.

^  Emitida em 11/05/2021. conforme Portaria n- 918/99, sendo vOlida por 60 dias, contados a partir da
emissao.

data de sua

A  PODE SER COMPROVADA MAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU via internet, no ENDEREgO http://wnww.sefa2.ba.g0v.br

vaiida com a aprMenta?ao conjunta do cartao original de Inscrlpao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministdrio da Fazenda.

ReICertidaoNegativa.ipt





PrefBitura Municipal de Barreiras
Av BaiSo do Rio Branco, 149 Centro Empresarial

Vila Rica-BARREIRAS-BA CEP;47813-010

GNPJ: 13.654.405/0001-95

certidAo negativa de dEbitos

Ndmero: 000750/2021.E

Nome/Razao Sodat: FRANaSCO XAVIER NETO

Nome Fantasia: OESTE SOM

Inscrigao Municipal: 000012197 CPF/CNPJ: 13.703.117/0001-79

Enderego: RUA SAO JORGE. 1491 CASA

MORADA DA LUA BARREIRAS - BA CEP: 47806-263

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISOUER QgBITGSQUEVIEREMASER

APURADOS POSTERIORMENTE, £ CERTIFICADO QUE. AT6 A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DeBUOS
tributArios do contribuinte acimacitado para com este municIpio.

Observagio:

Esta certidao ft>i emitida em 15/03tt021 com base no C6digo TributOrio Municipal.

C^Sov^idaatO: 13/06/2021

Esta certidao abrange somente a Inscrigao Municipal adma identificada.

C6digo de controls desta certidao: 66000056S89B0000109092090000750202103153

CertidSo emitida eletronicamente via internet Aaceitagio desta certid3o estd condidonada d verificagSo de sue
autentiddade na Internet, no enderego eletrdnico:
https://barreiras.saatri.com.br, Econbmico - Certidao Negativa - Verificar Autentiddade

Atengio: Qualquer rasura ou emenda invalidarO este documento.

Impressoem 10/05/2021 22:10:37



Pagina 1 de 1

PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TR.ABALHO

certidXo negativa de dSbitos trabalhistas

Nome: FRANCISCO XAVIER NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.763.117/0001-79

Certidao n°: 12212717/2021

ExpedigSo: 09/04/2021, Ss 20:12:36

Validade: 05/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedlgao.

Certlfica-se gue Francisco xavibr nbto (matriz e filiais) , inscrito(a)

no CNPJ sob o n" 13.763.117/0001-79, Nfio CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidao emitida com base no art. 642-A da ConsolidacSo 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 CertidSo sao de responsabilidade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a CertidSo atesta a empresa em relagcLo

a todos OS seus estabelecimentos, ag§ncias ou filiais.

A aceitagao desta certidSo condiciona-se k verificagSo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA^O IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identificagao das pessoas naturals e jurldicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto is obrigagSes

estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciirios, a honorSrios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugSo de acordos firmados perante o Ministerio Ptiblico do
Trabalho ou Comissio de Conciliagao Prdvia.



1Q/0S/2021 Consutta Regtdaridade do Empregador

Voitar linpriinii

9 ja jB

CAIXA EC0N6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscribe: 13.763.117/0001-79
RazSo Social^nwicisco xavier neto

Enderego: R sao jorge 1491 / morada da lua / barreiras / ba / 47806-263

A Caixa Economica Federal, no use da atiibuigao que the confere 0 Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de male de 1990, certiflca que, nesta data, a
empresa acima fdentificada encontra-se em sltuagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Valldade:20/04/2021 a 17/08/2021

Certmcagio Numero: 2021042002071404663143

Informagao obtida em 10/05/2021 21:06:09

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2021 - AOTOATENDIMENTO - 11.16.58
0231300231 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA '
COHPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FOHDO HUN SAUDE BARBEIRAS [
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 32.127-3 I

FINALIDADE; 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO HUN SAUDE BARREIRAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0973-3 - BARREIRAS-CENTRO
CONTA: 62.104-8

FAVORECIDO: FRANCISCO XAVIER NETO
CPF/CNPJ: 13.763.117/0001-79 i
VALOR: R$ 9.555,00
DEBITO EM: 23/06/2021
"■■BBaMKSiaaBaaaaBaaaBwtaBBaaBaBaaBaBaaaacsaaaeaBaa

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: E.E05.389.A99.33C.C01


