
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Âv. José Sempeio, ne 08, Centro, Souto SoaÍes - Behia, CEP rt5.990-ü10

CNPJ 13.922.s54l00o1-98 - TeleÍax: (07513339-2150 I 2128

coMrssÃo DE LrcrrAçÃo

Modalidade: Dispensa No 107/2022PMSSDI

Repartição:
í2 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

OBJETO: Prestação de serviços referente a locaçáo de trio elétrico "TWSTER" para realização de
evento de inauguração do Asfalto que liga as comunidades de Campo Alegre as As lagoas 84427,
deste município, que se realizará no dia 29 de setembro, neste Municípío, conforme interesse da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Contratado: MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRAZ, inscrito no CPF n'002.660.0250í e RG
971362868 SSP/BA, residentê e domiciliado na Rua S Salvador, 251, Bairro Santa Monica, Feira de
Santana/BA, CEP: zl4.09zt-060.

Julgamento Data:2810912022

CPL ê Equipe de Apoio instituída pelo Decreto/GP N' 22112022.

coMrssÃo:

Amaury A Batista Junior
Presidente da CPL

Ani ues de Jesus José Fá de Souza
broMembro
fa



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soâres - Bâhia, CEP 46.990{100
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefex; (0751 3339-2150 / 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO í O7l2022

Souto Soares/BA, 28 de Setembro de 2022

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitaçôes e Contratos

Senhora Secretária,

Sugerimos a contratação do Sr. MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRAZ, inscrito no CPF n'
002.660.025-01 e RG 97í 362868 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua S Salvador, 251 , Bairro
Santa Monica, Feira de Santana/BA, CEP: 44.094-060, para prestaçáo dos serviços acima solicitados,
por ser prestador de qualidade excelente ê com vasta experiência no ramo.

Solicitamos ainda deste setor Íinanceiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestaçáo sobrê a
existência de recursos orçamentários próprios para cobêrtura das despesas, com vistas à deflagraçáo
do Processo de Dispensa de Licitação.

Atenciosamente,

/ \)
.- A^.U. 'à{^. ã Sbr^"}o..-ü (oslç

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal

Diante da necessidade venho solícitar a contratação para prestação de serviços referente a locação de
trio elétrico .TWSTER" para realização de evento de inauguração do Asfalto que liga as comunidades
de Campo Alegre as As lagoas 84427, deste município, que se realizará no dia 29 de setembro, neste
Município, conforme interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

SUGESTÕES:



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. ,osé Sampaio, ne 08, CentÍo, Souto Soerês - Bahiã, CEP t15.990-OO0

CNPJ r3.922.s54/0001-98 - Íelefax: (07513339-2t5O I 2t28

oespecno oe esrrultrve oe cusros e pReusÃo oe necunsos oncluextÁnros

Prêzado Senhor Secretário,

Em atenção ao despacho de V. Ex'., e objetivando a instrução do presente processo, informamos que
existe dotação oÍçãmentária para cobêrtura da despesa no valor global de R$ 13.000,00 (treze mil
rêais), ao que se reÍerir à prestação dos serviços consignada na seguinte dotação orcamentária
vigente:

Unidade Orçamentária: 02.12.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Projeto/Atividade'. 2074 - Desenvolvimento e ManutenÉo das Açóes da Sec. Mun. de Cultura e
Turismo.
Elemento de Despesa: 3390.36.00 - Outros Serviços dê TeÍceiros - Pessoa Física.
Fonte: 00

Souto Soares - BA, 28 de Setembro de 2022.

Departamento de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampelo, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-{P0
CNPI 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07513339-2150 12128

AUTORIZACÃO ABERTURA DO PROCESSO DE DISP NSA DE LICITACÃO

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concernentes ao processo administrativo, autuado
sob o no 10712022, previstas no art. 24 inciso ll da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido
processo e encaminho a V. Sa. para as providências deconentes.

Souto Soares - BA, 28 de Setembro de 2022.

,(r,.-g *t^y-n (.ce..rr§
ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

Prefeito Municipal



PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÃO

í - A solicitaçáo do Procêsso Administrativo ao qual este documento se integra, tem como objetivo a
prestação de serviços referente a locaçáo de trio elétrico 'TWSTER' para realização dê evento de
inauguração do Asfalto que liga as comunidades de Campo Alegre as As lagoas 84427, destê
municipio, que se realizará no dia 29 de setembro, neste Município, conforme interesse da Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.

Pelo quanto aprêsentado, damos encaminhamento ao processo abrindo-o:

ATO DE DTSPENSA OE LlClrAçÃO No í07I2022PMSSD|

Proposta

I - Proponente - MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRAZ, inscrito no CPF n' 002.660.025-01 e

RG 971362868 SSP/BA, residente e domiciliãdo na Rua S Salvador, 251, BaiÍo Santa Monica, Feira

dê Santana/BA, CEP: 44.094-060.

2 - A prestação dos serviços tem o valor global de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

O valor proposto está dentro do praticado no mercado, sendo, pois, Íazoável e adequado.

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso ll, da Lei 8.666 de 21 de junho de

1993 ê alterações posteriores, sendo que essas são consideradas exempliÍicativas, podendo se

estender a outros casos.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT D€ SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, CentÍo, Souto Soarês - Bahia, CEP 45.990{Xr0
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TêleÍax: (07513339-2150 I 2128



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES

Av. José Sâmpaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990-ü)0
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075l.3339-2150 12L28

PARECER DA COMISSÃO

Diante das considerações mencionadas e com base nos princÍpios da Legalidade, Economicidade e
Eficiência, além dos fatos arrolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contrataçáo e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 10712022, para que seja emanado o
Parecer Jurídico sobre a possibilidade da contratação por Dispênsa de Licitação, visto o preceituado
no artigo 24, inciso Il, da Lei 8.666 de 21 dê junho de 1993 e alteraçóes posteriores.

Souto Soares - BA, 28 de Setembro de 2022.

COMISSÃO:

Amaury Alves Batista Junior
Presidente da CPL

ta rigues de Jesus José Fábi de Souza
bro embro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT OE SOUTO SOARES

Av. José Sempaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 45.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - ÍeleÍax: (075l.3319-2L5O I 2L28

PARECER JURIDICO

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Procêsso de Dispensa de LicitaÉo n' 107/2022PMSSDI

Trata o presente expediente sobre a prestaÉo de serviços referente a locação de trio elétrico
"TWSTER" para realizaçáo de evento de inauguraçáo do Asfalto que liga as comunidades de Campo
Alegre as As lagoas 84427, deste município, que se realizará no dia 29 de setembro, neste Município,
conforme interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

No direito brasileiro, apesar da regra geral ser o dever da Administraçáo Pública licitar os serviços e
obras de que necessita para a consecução das suas finalidades, a própria Constituiçáo Federal ressalva
a possibilidade da dispensa da obrigatoriedade do certame licitatório.

O legislador ordinário, dentro da razoabilidade, estabeleceu os casos de dispensa e inexigibilidade de
licitação, respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93.

Os casos de dispensa, exemplificados no artigo 24 da Lei 8.666/95, ocorrem quando há inviabilidade de
competição, sendo lÍcito ao administrador agir movido pela discricionariedade, visando, única e
exclusivamente ao interesse público.

Embasado na fundamentaçáo do aft. 24,

ll - para outros serviços e compras de valor alé 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a",

do inciso ll do artigo anterior e para alienaçóes, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
reÍiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez.

Este é o entendimento que elevo à consideraÉo superior.

oares - BA de Setembro de 2022.

Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB-BA sob o no 30.358

*ts
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sempaio, ne 08, Cêntro, Souto Soarês - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Têlêfex: (07513339-2150 I 2L28

DISPENSA DE LICITACÃO NO 107/2O22PMSSDI.

O Prefeito Municipal de Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuiçóes legais e
constitucionais:

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 ll da lei 8.666/93, a situaçáo de dispensa de licitaÉo
no presente processo, em consonância com o despacho formulado pela Comissáo Permanente de
Licitação, visto manifestação no parecer jurídico. Em conseqüêncla o CONTRATADO o Sr. MAURICIO
THADEU CARVALHO CEDRAZ, inscrito no CPF n" 002.660.02S01 e RG 971362868 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua S Salvador, 251, Bairro Santa Monica, Feira de Santana/BA, CEP:
44.094-060.

Souto SoareíBA, 28 de Setembro de 2022.

\.-Aá{rd- câaV :lo,".takt to,^.lÍc,
ANDRÉ LUlz SAMPAIO CARDOSO

Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARE5

Av. José sampaio, ns 08, centÍo, Souto Soares - Bahia, cEP 46.990{00
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

HOMOLOGACÃO/ADJUDICAÇÃO

Em face do parecer supra, tendo em vista quê foram cumpridas todas as formalidades legais
HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurÍdico, elaborado a pedido
desta municipalidade, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor do
CONTRATADO o Sr. MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRAZ, inscrito no CPF n'002.660.02S0'l
e RG 971362868 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua S Salvador, 251, Bairo Santa Monica, Feira
de Santana/BA, CEP: 214.094-060. Objetivando a prestação de serviços rêferente a locação de trio
elétrico 'T\MSTER" para realizaÉo de evênto de inauguração do Asfalto que liga as comunidades de
Campo Alegre as As lagoas 8A427, deste município, que se realizará no dia 29 de setembro, neste
Município, conforme interesse da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no valor global de R$
13.000,00 (treze mil reais).

Souto Soarês - BA, 28 de Setembro de 2022

.=»u^"',/x'Zr ú4dq- Cr;),tilf,]
ANDRÉ LUü SAMPAIO CARDOSO

Prefeito MuniciPal



Souto Soarcs, 16 de Sctefiko de 2{D2'

Á rRereruRl MUNrclpAL DE souro soAn"Es
Prteado Sr,,

\,baho âEav& dcate aprtseÍtar cdâffu de preço para oc serviçor abaixo:

corÀçÃoDE PREçO

Total RS t 3.trD,00 (Treze mil reais).

Atenciosamente.,

t%

mEi\l orscnrÇÃo
orÁnt

^
UND VL UNT VLTOÍAL

I

Locaçno de Ttio Bérho, para imugunçIo & Arfaho
quc ligr a conumidedc de rs tegoal a Carpo Alcgrc no

Munictpio dc Souto SoarÉ, no dia 29 dc SrrcÍnbm do

coÍEnlc ano. I t]ND
R5

t3.000.00 Rs l].000.00

TOTAL
GERA
L RS 13.000.00



Soulo SoareJBa, l9 de SetembÍo d€ 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA

PROPOSTA DE PREÇO PARÂ PRETÂÇÁO DE SERVIÇOSILOCÂÇÃO

TOTAL GERAL R$ 1 3 .480,00 (trsze mil, quâtrocentos e oitsntr Íeai§).

Atenciosamsnte,

BC-.c^--.r-S-.- cf-.(

o3q . 5 r"? .U5a (

(

VL TOTALQUANT VL. UNTITEM Df,,SCRIÇÃO/ SERVIÇO

RS 13.480,00L R$ I3.480,00

Locação de Trio Elétrico, Para
inauguração do Asfalto que liga a

conunidade de As lagoas a Campo

Alegre no Município de Souto Soares,

no dia 29 de Setembto do co[Ênte ano.

R$ 13.480,00TOTAL II

CPF n"

n3

l



Prefeitura Municipal de Souto Soares,

Prezados Senhores,

Em atendimento ao objeto da proposta para contrataçáo de Pessoa Física para
prestação de serviços de Locação de Trio Elétrico, para inauguraçáo do Asfalto que liga
a comunidade de As lagoas a Campo Alegre no Municipio de Souto Soares, no dia 29
de Setembro do corrente ano, apresentamos a seguinte proposta de preço:

TOTAL GERAL R$ 14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais).

Souto Soares/BA, 20 de Setembro de 2Q22.

Atenciosamente,

ITEM DEScRTçÃO OUANT UND VL. UNT VL. TOTAL

1

Locaçáo de Trio Elétrico, para inauguração do
Asfalto que liga a comunidade de As lagoas a

Campo Alegre no Município de Souto Soares,
no dia 29 de Setembro do conente ano. 1 UND

R$
'14.050,00

R$
14.050,00

TOTAL
GERAL

R$
14.050,00

/í/ ílFJf í 7í

PROPOSTA DE PREÇO

v ,/
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PO'ER, JUDICIÀP.iC
J-JSTIÇÀ DO ÍRÀBÀLIIO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀI,HISTÀS

Nome: I,IAURI CIO THÀDEU CARVAI,HO CEDRAZ

CPF:002.660.025-01
Certidão n": 32444042 / 2022
Expedição: 28/09/2022, às 14:43:37
validade: 27 /03/2023 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

dias, contados da data

Certifica-se que MÀuRrcro rHÀDEu cÀRvÀr,Eo CBDRÀZ, inscrito (a) no cPF

sob o n" 002.660.025-01, NÃo coNsrÀ como inadimplentê no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o !2.440/20:-L e

13.46'7 /2of7, e no ALo ol/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados consEantes desta Certj-dão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atesta a empresa em relação
a Eodos os seus estabetec imenEos , 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.

rNFOR!,tÀçÃo TMPoRTÀr[tE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identsificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimptentes perante a .TustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhiment.os determinados em 1ei; ou decorrêntes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que' por
disposição l-egaf , contiver forÇa executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL OE SOUTO SOARES

SOUTO SOARES
CNPJ: 13.922.554/0001-98

BA
Telefone: (75) 3339-2128

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBTOS

Certidão passada êm cumprimento ao despacho do (a)
Sr (a) Diretor (a) da DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
datada em 2910912022, sob processo de no e certidão
sob no 965/2022.

Certifico que o contribuinte inscrito neste municÍpio sob no 10000'l(H92, consta anolado em nome de (a) :

Contribuintê: MAURICIO THADEU CARVALHO
CPF/C.N.P.J: 002.660.02s-01
Éndereço: RUA SALVADoR NÂ" 25i BAtRRo SANTA MoNtcA cEp 44094060 CoMPLEMENTo LorE ouAoRA

Em Íirmêza de quê eu, LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS, passei esta, a qual vai assinada ê conferida PoÍ mim,

encenada e subscrita pelo (a) sr (a) Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos Pâgamsnto§ êm nosso cadastro

souro SoARES - B'A,2910912022

Validade da Certidão de 90 (Noventa) dias a conlar da data de sua emissão'

lei AP rl r'0(ti
0rírl

Identif icador tteb 20364.965 -2O220929'N'55' 1000010492

http: / /r'vir. soutosoares . ba. gov. brl

ncto

/--'Í..



MINISTÉRO DA FAZENDA
Secrêtaria da Recêita Fêdêral do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Nacional

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

Nome: MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRAZ
CPF: 002.660.025{11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é ceítificado que:

1. náo constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exlgibilidade suspensa nos termos do aÍt. 151 da Lei no

5.172, de 25 dê outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediantê
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisáo judicial que determina sua desconsideraçáo para Íins de certificação da
regularidade fiscel.

ConÍorme disposto nos arts. 2O5 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta cerlidão se reÍere à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrangê
inclusive es contribuições sociais previstas nas alínêas 'a' a 'd' do parágraÍo únim do art. 1 1 da Lei no

8.212, de24 de julho de 1991.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfr .gov.be ou <http:/ 

^,ww.pgfn.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 't .151, de 2hOf2OU.
Emitida às 14:42:26 do dia 2810912022 <hora e data dê Brasília>.
Vâlida até 27 10312023 .

Código de controle da certidão: 6249.DE48.1780.5í 59

Qualquer rasura ou êmenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZf,NDA

Emissão : 28 I O9 12022 I 4 :42

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os eÍêitos dos arts. í13 e 114 da Lsi 3.956 de 11 de dezembro de 1981 'Código
Tributário do Estado da Bahia)

NOME

MAURICIO THÀDEU CARVALHO CEDRÂZ

INSoRIÇÀO ESÍADUAL CPF

002.660.025-01

Fica certificado que não constam, até a prêsente data, pendências de responsabilidadê da pessoa física ou jurídica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta SecÍelaria.

Esta certidão engloba todos os seus estâbelecimentos quanto à inêxistência de débitos, inclusivê os inscritos na Dívida

Ativa, de compelência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a sêr apuÍados posteriormente'

Emiüda em ZBlOgl2O22, conÍorme Portaria n" 918/99, sêndo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

AAUTENTIGIoADEDESTEDocUMENToPoDESERcoMPRovADANASINSPEToRIAS
FAZET{DÁRnS OU VIA INTERNET, NO ENDEREçO http:/www.seÍaz.ba'gov.bÍ

Válida mm a apresentação conjunla do cartáo original de inscriçáo no CPF ou no CNPJ da

Sêcretaria da Receita Éêderal do Ministério da Fazênda'

Página 1 dc I RçlCertidaoNegativa.rpr

Certidão No: 2022484388?



2ü0912022 1 5106 Certidáo de lnêxistência do lnsüiÉaáo

rEIRA OE SAXTÂIIÀ

SecretaÍle Munlcipal da Fazendâ
DêpaÍtamênto de Admlnlstração Trlbutária

cERTtpÃo pE rNExtsTÊNctA pE tNscRtçÃo

cóorco: t/2022/4614

NOME

CPF: 002.660.02541

OATA DA EMISSÃo DA CERTIoÃO: 28t09t2022

DATA DA VALIDADE:

Ceítificâmos para os Íins de direito, quê a pessoa física dêscÍita acima, não se encontrâ inscritâ no Câdastro Geral de

Atividades, em conformidade com o Aít.40 da Lei Complementar no 003/200 e suas alterações - Código TÍibutário do
Muncípio de FeiÍa de sanrâna, NÂo ExsnNoo NENHUM DÉBrO TflBUÂRlO ATÉ A PRESENTE OATA.

ConÍorme o Art. 215, § 3', do Código Tributário Municipal - Lei Complementar de n". 003, de 22 de dezembro 2000, as
certidôes fomecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser
apurados pela autoridade administrativa.

Esta CERTIDÃO é válida pêlo prazo de 30 DIAS, contados a parlir da data da sua êmissão.

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁUDO COMO CERflDÃO NEGATIVA IMOBILÁRIA (IPTU).

Códlgo de vêÍificação de autentlcldade

31 cbb5dbc864bb69733dde261 a090627
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MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRA
R S SALVADOR 25I
PRX BRASIL - STA MONICA
4409+ú0 FEIRA DE SANTAN - BA

€m aô'o da prgEmêítto êntrê o mínimô ê o tôtâ|, o vàlor qlJa n o Íd pàgo tá
pãrà â pÍótimâ fãtura acÍesaidodê e'r<rfqos pí€vistosrtoYêí5dett fâtuíá

Crso vo(à pagoê qo.hu!í valoÍ inf€rior ào pàg.mento mÍnlmo, vo(ê e5tàÍá
êln atÍa:o a 5€Íào cokâdosJuros, muhà ê moíã.

140922

Rs 325,07

PoÚrgefii14lo9lD22
VendÍneito Br'o9l21r22

Emisáo: I Y09r'2022

Pr€r,isáo proc Fêd|âlnêúo: L10r'2022

Íotàl ao optâí pêlo pagEm€ílto mínlíÍror R§ I IB9,l8
o Total aclÍna é coínpoío pêl o vâlq do pàgEÍÍÉnto midmo + valoí rüo pâgo

a(Íesddo(b êmargor.

GoH

Rarurno da íttura am R§

Totàl dâ Íàtula .nt€íÍoÍ 495,54

Pagameito eíetuado €Ín 0€/09/2OZ - 895,54

O sauo nnanoado 0,oo

O Er6l9o5 (f nârriâMto + Ínoràtóíio) 93,02

a tinpEEntos âtuâis 942,12

a Íotsl d-L í.àln ,rs,'ta

R§ 125,02
+ÍÍx R3125,02

Totâl;RS 1.5m,24

vrsA

8

ntubr MAURICIO THÂDEU CARVALIIO CEDRA
cãíiáo a783Jxxx.nxx.t8l 9

Linit tot ld. cr&lto 2,5oO,OO

O totrl d.3u. í.tun a: com vtn<llrlnto am: úmite úilizado m mê
Di:fonn el parà saquê no &ail
oaÍoonÍr€l D.r. t que no odêíbÍ

t.atrpa
loo,oo

2,W,8R$ 995,14 2310912022

P.eparamos pará você outras opç6ê5 pãrô pagammto da sua fôtuÍili

Veja outras opçõ€s de parcelamento
no finâlda sua Íatura >>>

Prâ que esp€Íar â fatu ra mpretsã chêgaÍ em c.rsa? Mude agoÍa pâra a Faur.l Digital. Acessei itat orn.bÍ/cartoes/GdastíeJaturâ-diqital

G
B.nGo lt úS.^. 3al-7 3al9t.75at2 I 1511rt2521 5otlti.63ooo3 5 ooo
NúmdoDauffi 00265115118/0271026

tlômdoP.9.dalCPF,/O.lPJ MAURICIOTH^DÊUCÀm/A!HOCEDRA - 002-660025{1
N.rd.8É.6.iiircPzorPl BAj{CO ÍAUCÂnD 5l ' t 7.192.451/0&1'70

G.n Eço.toB Éftú. rcÂ ÀLFREDO EGYDIo DE 5.^R NHÀ 1oofos 7 â,48ÂQU^R -sÀOPAUto'sP

r-ibo do prqdot

aur.nti<açào MeclnÊa

!t4I91.75652 11511.a42521 50451.630q13 5 0(x't41-7Blnco lt ú S.A.

pã9 uê 5lJà í.tu 6 eh qu.tguêr bancô, m€.m ap& a dárâ de vencjmênto, Dê Preíe.ênciâ pàrã o p.!ãmênto àÉ . dàta dê vên.imênto

trtà / .irdir. r.naôrorh. iro ,-aôric cnu/gFlÉ'J-.çD
8ÂNCO ÍAUCÂRD 5.À - 1 

'.192.45 
V0@1-70

l1N

175

lúuC- d.,qneliÉ.d..rr b.€fdh.
lndiquê o v.lo. quê dê'9. p.gt no êÍnaE'vdd P.go'. oé prêíÊíiln.É e pag.mlnto tobl N- t'ndo po6'Á/'l Eê Eé â3

op(õ6:(i)p.qdqualtââpâ.tirdov.lo.cústantê.6P.gah€ntoMínimo,fnn<iándoor6ttntêpêlo<Édirorotíirc;(ii)oPt'rpd
úmá dar opçõês dê P.relõ FiE3 , p.gândo o val6t .xÍo da parcêlâ àta a data do \/!'orento O não p'gam"to p'ddá !Êrâí

inscriçáo no3 ór9áÉ r.3ÍitiFs (lê crédito-

f lohê do P4ado.rcPFrcNP/Eiú.r.çor'cdadelrF/ctF
MAUR|CIOÍHADEUC^RVALHOCÊOR - m2-560.025-'0r

RSSALVADOR25I - PIX BRÀ5|L - 5IA MONIC -44094{60 raR oESÁI{TAN'84_
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PÍoorarll da ln<aritlyo -000009ú/2151623
Pontor trôr!íêril6 âo Parciro »2
BonifGÉ..: o
m.r úiIz.do n cori\êrsáo d6 poü6 539
r Crs poírtos boíúfic.d65táo somad6 ào 'pôíto6 traÍdêíüo5

os poírt6 .dquúirG ne*à fâtur4, àpó5 a .oínFnsaçáo do
pâqôtrÉhtor{r mqrniodêínoistrôdosê.n po.it6tràÍEÍêíiros
ao Parceio m prÔdínà faturà.

Eit<aríos cobradot íatura
JUROS AÍR^SOPÂRC08/12 10,70./.
.ruÍGdemoÍa l,@ liam
|úrnâ poíatrâso 2,0!a
pf de fir.ÍrÉmênto (034 t + 0,00420 !a ad)

ô12
476

1791

1p{

5d.6t Pát (ürst í.t
La n<a Era nto3i a 3taltlat

a Í.t ld.m.sorcis 91,o,

Fiqua .t.nto.or .n<.rgo3 p.r. o paóxlmo
p.taodo (23/@ à22/10)

,ll]orlárilllordoc.rí o t+to!a.n 4lE7*ú
MÀuRKlOTCCÉDi Z (lin.l ,8t9)r;ÊaG6rep.{s

G.*niàrn. pá...rld o &,.io
do s .ríúq põda â d!!iodo*
u6..co.l!aorrd(d!'.Êô
hd ÉGrn6{m rú{re çna. se
qÊ st -&.d. . 

'tgn 
&ld. .

*rdd...*hqn ÉÁqrL

5.Ga.ôrd 6 ê.gn.@ iâíõloí
e .@oÊ d. t4 rÀGÂrtfúO
Ml{rc,Etd ã.t.s
iÉÊldo.ô;,a eh..6À

DÁTA EÍA8€LÉOMEI{TO VALOR EM R9offi
,FEIRA

16/07 P|NKMUS|C 0203 433,f4
DE sÂMT

I @7 P|NX Mt SIC

HOASY.FBRÂ DE SANI

- o,o2

L.ll<.lndrtor m oí& íilt.l t!19) Zl5r2

Lallra llra nto3:
EM

3ll12 FtNAt€ÂM FÀT 09/12 101,21

PímiDãl(RS 7031 ) + iR§ 36,90)
36,50

P...nl.nto mínimo íatura

.trcrÉtirGdo«xllÍàto t49oram
EnôEG eín (aso dc pgto. ÍÍútiÍÍn (R§)

995,14
44157Xàâ

99,&1

CET do Íinandamento daf.tuía 15J3*àm

Y.lo.Ir t3
ó.70§7

4,:,to

n+11

íÍrll<Ldo
I @,@ t6

t,Vú AMTIDADEDIFtX€l.lCü,Y12
]-rhlàÍ 9Al9 PrrÍ.L. frÍÉ d.3tr

Pàrô mànlêí no§5à
t.anspaíênciâ,

que o 9êu limite §êaá
Íeduzido paía te ãjudâr
no aoôtíole dat
despê!a9. Pàra Íutuíal
compíàt (onrirô o
l;mite êo epp, na
píóxima Íôturà ou nos
demêis (ânais.

1 YO9 EI.IVIO MENS-AUTOMANC]Â

13/09 ENCÂB(OS D€ À IRÂSO 6.60

Compra3 Daraabdtr - prórlmar ítturar
DATA EÍAEELEOMENTO VALCN EM RS

31/12 FINÂl.lCAi.! FÂT 10/'12 1O7,2'l

lí07 P|NKMUS|C 0y03 433,v
I4l08 ANUIDÂD€DIFEREI.ICIOs/I2 36 SO

577,r5

En<arooa narla tatura
óo,t,

Ju16 do pàrcêlamêíto
CtT do pàrcêtãÍrtênto a,a6 t am

995,t4

180,91 ta aa

vabÍ tdC fnan<Édo'
L.ala ft|Jl(ÉÍ 0)
vabr do lOf, (2)

V.loÍ.m R§
1,029,01

995,14
t 8a2

1.5@24

íinrrLdo
l0o,@t6

,,n4

&) comp.a pÍctíxrôr
com o uro do ..Ítâo ê rêôhà.

:I)
túas

Itol!|:t iolo io!.t .,.!,óGnmí.rr,.rl
íl(|o72ot6o Írnr,&.-úr lrlÊt.n.,u&& rtíÔr i-!
Oê s€§uodô a ébâdq d.5 óh í 22h EMrto furi.&É nâcirnàlt
Cons{ítaÂ iníont àç(Ê! e lervlço3 trâni<irír.lt

SÁ< 06m72í:$a5
6rD(À{ dd.áêt4.5ài'§ü.9@ Íâ<,.' @ da 2rh

OsvÍtoÍi. m5r00o1l
..§nârrêc.ú.,.r(FFF6rl,o*
d.ors.d4(6*.<)'#lr.rÚ
ffiila.§ddvo,f.L Otoo 72lt /4438
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v(r!id.p.q! r úí.bÉo§rreFtga<i.búa.EÉ5*d Er.irüNb{drÚ.a-!â.}àLq.Ô.
síúr!tsró*iFrÀ@Úr.!'(,saí.rÚÀ.i.uá'9.r.ieffi ar.§r*r,a.r.é
tira.....arírf d. t Í.eât4

'rt 
ó!büar.íír..iindsírr.lrr!.rr.na!dÚ'(,á!td

,rrlgÊ-rhEtrqhrsr os& t'ú..r' E ür. o ',1,rnJóltu .Írrr§oiaó.'áárÊ,.5d.úotú.lr..oerro,laÚ6ôÚítu tt'edI
*x!ciiE i rdr (dÉJr rn§rr.r.l.. cEr,!L.ôdrrr.Ca

E ra-íra Ea r.ô l'ií.r e tJí. ã rrElà ltis lrÍÉa 6rí8 úírr-,-(Éaí ca
rÍrtryodeerd r:tlr.bra..lr.d.Eidft ôc{b&,ridúrerÍ.a«Ú?I*
O*á.@ iEU ltE ( . Í& d i. Ítu m í-{no d. du.d. . - dô! ttE é6 Úáo
rrxd-dr*rrcGf r.í!.rB^3rrtd6úlLr5ô3h.trbb.á6or.!,lô

ràE aÉd.& r.4,? iírdr rL (frlu Frrd!ó!Êd.a*aalbad prtrcvit' eU 
'rnôp.í.rE*turr.d.oú€úiÉ{q«te.oe.t.dhêàr:t6.n e6(@6

i66f,.á5.ú.&.dí*ft .É!6ní!eÔr^,tEEt .i,út .{,Ed.rr-,Ê§
.draarb.lrrG*<útri.e órriÉíaE/.'ú»
..ô..ú6b.t6.ádrn.(lhí.ü
rr4r*,i..lodô 't út& Êõ!d$.{ üê !.rh@rlà !át rrcdffiq. a @4.íÚ r.bí)

Ê!.ri G ô írr..dédôe..-a .Úrr.rrt!4..t'ô' ln
.drs. p,.d-c. gIi,c

llra É.dlàÉÍ! 6ro,xü lrt Edrú 4lnú. c.,tlt íü6tl.drrro. têl,.gr(. ct dÉ
d( ütórt ,4, lfu úítô . ,*,8 rrtl&i ê lrü. d .+rÉ4o ,'{r,5 c.
?aro . ,Jrrlri. l}!ârÔ * v:Eá É ,.a.r ntt-çL ú lrn .
s.d,5r.a. rvrrrdrôd.?rr*o.9ê)«t,lat rFer@rrr.ír.tãt*..rãsà.íotid-'
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Compr.. DarC. G/ruroi. Cr.dlaÍlo próxlmo
p.ríodo

J[os dà .orprà parcchd.
CEf dâ co.nprâ gaÍ.êlâdà

5,99 tí .m
25@,@

I02,95!t àô

l02,95ló aa

vàloí tú.| finàndado
v.br .m ia

25@,@
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MAURICIO THADEU CARVALHO CEDRA

Tolàl Í1S2.58a,88 CET:27887 %r'àm

18x RS 115,il
Total:RS2.81,52 CET:271,10lx/am

15 x RS 123,41
ToEl:R§l351,15 Gítá7A7 WaÍto

12 x RS 136,34
Tobl: R5 1.636,8 CtÍ I 26L25 %l atrp

9 x RS 159,87
Total:RSlí3a33 cET: 25255 gUano

Pague sua fatuÍa com a opção de parcelamento
que melhor cabe no seu bolso!

Noddde: você também pode contar com uma das op$es com seguÍo e gannür a qulta$o
do saldo devedor do partehmento em caso de desemprego inrcluntário, incapacidade total,
morte ou inralidez permanente total.

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R§ 1O7,87 24 x R§ 90,66
TotalRS2.lTta4 CET: l8o,9',r %/arlo

18 x R§ 101,40
Total: RS1.825,20 CEI: 183,11 %,/ano

15 x R9 110,63
Íotal: RsI.659.45 CET: I84,06%/em

12 x R$ 125,02
Totâl:RS1.5m,24 GI: 143,759úr'ano

9 x R$ 15Oo3
Total: R5'1.3s0,27 CÊI: I83,75 %/ar:o

6 x R$ 201,846x RS 210,21
Totâl: RS I.261,26 (ET:259,12 9úlam Íotal:RS1.211,O4 CET|l86939úr'ârb

Sua taxa de j uros espe(ial de parcelamento é d e 7 ,9 yo a.m-

Para coÍ!Íatar, pagua o yâloÍ cráo da opção eicolhida até o yencimenÍo da fatura. Se prefeir, simule outrês opçóes em
qiww.itaucârdrom,br, noaplicativo làucard ou na sua Centralde Atendimento.

lmportanta: (aso a sua àtuÉ esteja em débito automático, é necessário Íeâlizar o cancelamento desre serviço. aotes de
contrataÍ o Pãrcelamento de Fatura.

Opçóes Gorn sêgúro; Garantia de Perda lnvoluntária de Emprego (carência de 30 dia5 e franqula de 3l dias para regiírados
CLT há mais de 12 meses contlnuor, com o mesmo empregador); incapacidade totale temporáriâ (@íéncia de 30 diã5 ê

franguia de l5 dias, esse seguIo é destinado a autônomos, com comprovação de Íecolhimento de contribuiÉo por mais de
l2 mese5 contÍruo6). Oftrtã válida até o vencimento de rua íatura.

:O"tol9tr-r, Ê*.6dd a.sqi t dd{ÉdkioôÊodm P..r rú! lnô.mr9ô.r.orsslt , <drdklr66ei. B'it ôs,lao. 
^-riÉCô 

dó !ú@.ítá sj.n ..n,i!. do n§
ô,.qirrodsç prm d 5!rEP náó inCÉ., F. p.,Éd..n .qoi.,iísrih d,roó..d.dôI s lÚ{,.iJ,.doOesú.* p.dsr<sÉ4... no«ro <t<,..!t, ibQqtu
d...ag6 ú.nü qs$r.!4.v-L. e.. ftro tb úlle d. â..grn& É íJsEP, r!e<6c..q qlPJ o{, cpF. En rglb aPo. lred.t .,rin.dq Êlô p....tor,ô F<.a.lÚê
d. r.ll,rà rüÊrtnc kndo. ,.!uràde.. í.díiôd..L n .,.irer..úk ü d.ú d.vwi,útr!, *ú ór\d!éôr,,tr r}li,,4p. BrúB ô.Ír14.

O pârc.tâmdlodâ Íâtu ra rêm in.idênci. dê ênca.goi úuro. ê lof) e rndui o Elor totàl da íâtu râ nô momênto d. co.trat ç:o, outros vdorcá <omo nov.t
(omFãs ê pd<élâr . v.nc.r, sertu coôrâdar mm.lm€nr.nõ íarurõ 3€9 uinter A @rtràtâíao COM 3r9 u@ é ôpcionale o vâb. do s.guro s€rá í.áncido
utatizndo . lEmâ r& d. jlros do parc€lftnro.o p{ám.nroda piim€rrà pêrcêlâ dã/ê 3.r .Élizdo no Elor.r.lo aé o v.nciÍÉntod. fàrür. o v.ld
totát dô p4(êtamêntocompíohêrs&e! tinite d. dadho, qu. erá ccomportoà óêdidâ qu. õ parc.lóÍdem pâ94s. Â imuteÍão d. qualqlctopçáo m
um de no.sos ouio!(anaÉ,inv.lidaõ opçóerdêstaíatura
Oíêrb 24r COTT 5EGUiO V.Jo. T<rtl Fil*i.iro: 15 lrl Trrj Tc.l a 6Mir: nj 9a5Ja Ol.rr* .i,.\ar,, td.l fr.Eâdd; V.lor do5.9!c i5 M,6 (155rt donb. bl
Ítunci-rol v.ld rto DÍ: n5 3ar7 Or!* óov.b.@liMàdolt <EÍ: irrTr ..n .rr3rÉ ü; te cfáird.illÉ 7,e*.r'.1í,7ã u; vJq rot.l. É.98 nS
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