
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soãres - Bahia, CEP 45.990{00
CNPJ 13,922.554/0001-98 - Teleíax: (0751 3339-2150 1 2128

coMrssÃo DE LrcrrAÇÃo

Modalidade: Dispensa N" 080/2022PMSSDl

Repartiçáo:
12 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

OBJETO: Locação do imóvel, situado na Rua Luna Freire, n"41, Bairro, Centro, Souto Soares-Bahia,
este imóvel medindo 130m2 (cento e trinta metros quadrados), composto por 05 (cinco) dependências,
sendo 2 (dois) banheiros, para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste
Municipio.

Contratado: SILVANDIRA ROSA NOVAIS, inscrita no CPF CadastÍo de Pessoas Físicas sob o n'
i 13.804.408-31 e portadora do RG. n' 20.942.843-01 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Rua Luna

Freire, no 41, Centro, nesta Cidade.

Julgamento Data:0110612022

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

coMtssÃo:

Amaury Alves Batista Junior
Prêsidente da GPL

A ara rigues de Jesus José Fábio Souza

bro bro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO sOARE5
Av. José Sampaio, n0 08, CentÍo, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' OO9/2022

Souto SoaresiBA, 0'l de.iunho de 2022

Do: Setor de Controle lnterno
Para: Secretaria Municipal de Finanças
St. Licitações e Contratos

Sênhora Secretária,

Diante da necessidade venho solicitar a Locaçáo de imovel para servir a Secretaria Muncipal de
Cultura e Turismo de Soulo Soaresi/BA.

SUGESTÔES:

Objetivo o presente, a locação do imóvel, situado na Rua Luna Freire, n'41, Bairro, Centro, Souto

Soàres-Bahia, este imóvel medindo 130m2 (cento e trinta metros quadrados), composto por 05 (cinco)

dependências, sendo 2 (dois) banheiros, para Íuncionamento da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo, deste MunicÍpio.

Solicitamos ainda deste setor financeiro, através do Setor Contábil, a prévia manifestação sobre a

existência de recursos orçamentários próprios para cobertura das despesas, com vistas à deflagração
do Processo de Dispensa de Licitaçáo.

Atenciosamente,

Raimunda de Oliveira Souza
Secretária Mun. de Finanças

Useradm
raimunda



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI. OE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - 8ahia, CEP 46.990-000

cNPJ 13.922.554/0001-98 - Íelefax: (0751 3339-2150 / 2128

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREV|SÂO DE RECURSOS ORCAMENTÁRIOS

Prezado Senhor Secretário,

Em atenção ao despacho de V. Et'., e objetivando a instrução do presente processo, inÍormamos que
existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos
reais), perfazendo o valor global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consignada na seguinte
dotação orcamentária vigente:

As despesas deconentes da execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: 02.12.01 - Sêcretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Açáo: 2074 - Desenv. e Manutenção das Ações da Sec. Municipal de Cultura e Turismo.
ClassiÍicação Econômiêa: 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Fonte: 0 - Recursos Ordinários

Souto Soares - BA, 01 dê Junho de 2022.

l//u"
Depylafnto de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. .losé Sampeio, ne 08, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP t16.990-O00

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,

Estando devidamente cumpridas as formalidades concementes ao processo administrativo, autuado
sob o no 08012022, previstas no art.24 inciso X da Lei 8.666/93, autorizo o andamento do referido
processo e encaminho a V. Sa. para as providências deconentes.

Souto Soares - BA, 01 de Junho de 2022.

,.-,At"tt" U^a Çr"Ara (L*v
ANDRÉ LUlz SíMPAIO CARDOSO

Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990{Xl0
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (07513339-2150 I 2128

q ü

PROCESSO DE DTSPENSA DE LTCTTAçÃO

í - A solicitação do Processo Administrativo ao qual este documento se integra, trata€e da
locação do imóvel, situado na Rua Luna Freire, n'41, Bairro, Centro, Soúo Soares-Bahia, este
imóvel medindo 130m'z (cento e trinta metros quadrados), composto por 05 (cinco) dependências,
sendo 2 (dois) banheiros, para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste
Município.

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

ATO DE DISPENSA DE L|C|TAçÃO No 080/2O22PMSSD|

Proposta

1 - Proponente - SILVANDIRA ROSA NOVAIS, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Fisicas sob o
n' í 13.804.408-31 e portadora do RG. n" 20.942.843-0'l SSP/BA, Residente e Domicitiada na Rua
Luna Freire, no 41, Centro, nesta Cidade.

2 - A Locaçáo do lmóvel tem o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sendo seu valor global
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

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

As hipóteses de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, sendo que essas sáo consideradas exemplificativas, podendo se
estender a outros casos.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 0E, CentÍo, Souto SoaÍês - Bahia, CEP 45.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TeleÍax: (075) 3339-2150 / 212E

PARECER DA COMISSÃO

Diante das considerações mencionadas e com base nos princípios da Legalidade, Economicidade e
Eficiência, além dos fatos anolados é que emitimos PARECER FAVORÁVEL à contratação e
encaminha a Vossa Senhoria o Processo Administrativo no 08012022, para que seja emanado o
Parecer JurÍdico sobre a possibilidade da contratação por Dispensa de Licitaçáo, visto o preceituado
no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Souto Soares - BA, 0í de Junho de 2022.

coMrssÃo:

tu
Amaury Alv"es Batista Junlor

Presidênte da CPL

An
4rrr-deJesus José Fábio de Souza

bro



t I ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAI DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto Soares - Behia, CEP t16.990{Xl0

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

\é

PARECER JURíDICO

Consulente: Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.
Ref. Processo de Dispensa de Licitação no 080/2022PMSSD|

Trata o presente expediente sobre a contratação para a locação do imóvel, situado na Rua Luna
Freire, n'41, Bairro, Centro, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo í30m'z(cento e trinta metros
quadrados), composto por 05 (cinco) dependências, sendo 2 (dois) banheiros, para funcionamento da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município.

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

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

ste é o entendimento que elevo à consideraçáo superior.

- BA, 01 de Junho de 2022

/'r"u

-...---...--

deu de Olivelra
OAB-BA sob o n' 30.358

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

Embasado na fundamentaçâo do aÍ1.24,

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precÍpuas da
administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, ne 08, Centro, Souto SoaÍes - Behia, CEP 45.990-{100

cNPJ 13.922.554/0@1-98 - TeleÍax: (075) 3339-2150 / 2128

DtSPENSA DE LtC|TACÃO No O8o/2o22PMSSDt.

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

Reconhece e RATIFICA, nos termos do artigo 24 X da lei 8.666/93, a situação de dispensa de licitaÉo
no presente processo, em consonância com o despacho formulado pela Comissão Permanente de
Licitação, visto manifestação no parecer jurÍdico. Em conseqüência a CONTRATADA a SÉ
SILVANDIRA ROSA NOVAIS, inscÍita no CPF Cadastro de Pessoas FÍsicas sob o n' 113.804.40&31
e portadora do RG. n' 20.942.843-01 SSP/BA, Residente e Domiciliada na Rua Luna Freire, no 41,
Centro, nesta Cidade, convocada para assinatura do contrato no prazo de até cinco dias.

Souto Soares/BA - BA, 01 de Junho de 2022

\JA,tttL: Uia V 
q^$)Ã Arl.L

ANORE LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal



ffi
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
Av. rosé Sampaio, ne 08, Cêntro, Souto Soares - Bahla, CEP 46.990{00
CNPJ 13.922.554/0001-98 - TêleÍax: (075l. 3339-2150 l 2l2E

HOMOLOGACÃO/ADJUDICAÇAO

Em face do parecer supra, tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades legais
HOMOLOGO o Termo de Dispensa de Licitação, acolhendo o parecer jurÍdico, elaborado a pedido
desta municipalidade, para que suÍta os seus jurídicos e legais efeitos e ADJUDICO, em favor da
CONTRATADA a SÉ. SILVANDIRA ROSA NOVAIS, inscrita no CPF Cadastro de Pessoas Físicas
sob o n' 113.804.408-31 e portadora do RG. n" 20.942.843-01 SSP/BA, Residente e Domiciliada na
Rua Luna Freire, no 4í, Centro, nesta Cidade, para a locação do imóvel, situado na Rua Luna Freire,
n'41 , Bairro, Centro, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 130m, (cento e trinta metros
quadrados), composto por 05 (cinco) dependências, sendo 2 (dois) banheiros, para funcionamento da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município, no valor global de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).

Souto Soares - BA, 01 de Junho de 2022.

\-4^4.14' al^tV e^P;, C'-.t"6
ANDRE LUIZ SAMPAIO CAROOSO

Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sâmpaio, no 08, Prédio, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2í28

LAUDO TÉCNTCO PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉL

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, a comissão de avaliaçáo de imóveis,
vistoriou o imóvel da Sra. SILVANDIRA ROSA NOVAIS, situado na Rua Luna Freire, n'4í, Bairro,
Centro, Souto Soares-Bahia, este imóvel medindo 130m2 (cento e trinta metros quadrados),
composto por 05 (cinco) dependências, sendo 2 (dois) banheiros, para funcionamento da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deste Município.

Com bese na Lei de Licitações, mais precisamente no art. 24 inc. X da referida norma, a
administração pública possui a discricionariedade de buscar para locação um imóvel que se
mostre conveniente e que atenda a todas as finalidades do setor que necessita do imóvel. Náo
bastante a isso é dever da administração pautar-se nos princípios que regem a administração
pública, principalmente os da conveniência, oportunidade, economicidâde e legalidade. A
administração pública vem, por meio de avaliaçáo realizada por esta comissáo instituída pelo
DECRETOiGP N.o 224, descrever com extrema precisão, as condições do imóvel a ser locado,
apresentando-se perfeitamente ajustado as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de
Obras.

Foram levadas em consideraçáo a localizaçáo do imóvel, o acesso ao público, a apresentaçáo do
espaço físico necessário, bem como boas condições de uso. (As paredes, encontra-se
inleiramente pintadas, com pintura náo nova, apresentando infiltrações em alguns pontos. As
instalações elétricas, com tomadas, interruptores e lâmpadas devidamente instalados,
funcionando regularmente. As instalações hidráulicas, com banheiros em regular funcionamento.
As portas, apresentam pinturas não nova, porém em bom estado de conservação, com exceção
a porta de uma das salas na qual encontra-se danificada. O piso é constituído em lajotas de
cerâmicas na qualencontra-se em regularestado e com todas as peças inteiramente consêrvados,
no qual, é possível notar pequenas marcas decorrentes do desgaste natural de uso. Foi levado
em consideração boa ventilação e iluminação) principalmente o valor proposto do aluguel de R$
500,00 (quinhentos reais) mensal, o que condicionam a escolha. O imóvel alugado atende as
exigências propostas pela Administração.

Bem se justifica o aluguel ora pleiteado pela administração pública, visto as condiçóes da avaliação
realizadas pela Comissão designada para o propósito.

É o relatório.

Comissáo instituída pelo DECRETOIGP N.o 224

Souto Soares, 10 de maio de 2022.

1 1 de janeiro de 2022

coMtssÃo: oÍe

Deniêl Mcf$tr{i

de Souzalbe
Mem

Carlos ouze Medeiros

Prêsidente

odi et
ro

/'i
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (75l.33392150 I 2L28

RElÁrÓRro ForocRÁFrco- rÁuDo rÉcNrco PARA tocAçÃo DE rMóvEr

RUA I.UNA FREIRE, N" 41, BAIRRO, CENTRO, SOUTO SOARES.BA (SECRETARIA MUNICIPAT

DE CUTTURA E TURTSMO).

FOÍO 1: Fachada pÍlnçipal da sêçrêtaria dê cultura e turismo.
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FOÍO 2: Entrada principal

c8tl8a J00009019!

i

--;--:tr U

H= tr
:

--. =

l
I

I

I

E:-

--'-_-:=-



§OutosOÁrt5

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAT DE SOUTO SOARES
R EUTACIo VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP -46990-000
CN PJ 13.922.5s4l0001-98 - Telefaxt l75l33392150 / 2128
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FOÍO 4: Banheiro 01
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax | (75],33392750 / 2128
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FOTO 5: sala de trabalhg 2
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
R EUTACIO VIEIRA VIANA S/N - Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (75133392150 / 2728
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FOTO 08: Área de serviço.
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FOTO 07: Banheiro 02
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Certidão passade em cumprimento ao despacho do (a)
Sr (a) Diretor (a) da DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
datada em 0110612022, sob processo de no e certidão
sob 

^o 
57312022.

Certifico que o contribuinte inscrito neste municÍpio sob n' 1000003723, consta arrolado em nome de (a) :

Contribuinte: SILVANDIRA ROSA NOVAIS
CPF/C.N.P.J: 1 l3.804.408-31
ENdETêçO: RUA LUNA FREIRE Nfu S/N BAIRRO CENTRO CEP 46990000 COMPLEMENTO LOTE QUADRA

Em firmeza de que eu, ODIRLEI APRIGIO DE SOUZA RG 1612804047, passei esta, a qual vai assinada e
conferida por mim, encerrada e subscrila pelo (a) Sr (a) Diretor (a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos
em nosso cadastro.

SOUTO SOARES - BA, 0110612022

Validade da Certidão de 90 (Noventa) dias a contar da data de sua êmissão.

rlei de Sourap

:421

Ilu]ililuililuiluililltt[ ililtiiii i]ii f 1if iI iii1 ii t]i ii f f]i iiit !tilli iifl ir I

Ídêntificador web: 19845,573,20220601.N.55.1000003723
http://iflJ!.soutosoêres,ba.gov.brl

SOUTO SOARES BA
CNPJ: 13.922.554/000'l -98 Telefone: (75) 3339-2í28



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 0 | 106/2022 I 0:07

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts, 113 e í'14 da Lei 3.956 dê 1í de dezembro do 198'l - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidáo No: 2022249327 4

NOME

xxxxxxxx x)Lxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx:

rNscRrÇÁo ESTÂouÂL CPF

r 13.t04.40&3!

Fica certiÍicado que não constam, alé a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurldica acima
identiÍicada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistêncie de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobraÍ quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 011c€,12022, conforme Portaria no 9í8/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
razeloÁnns ou vlA INTERNET, No ENDEREço http://www.sefaz.ba.gov.br

Válidâ com a apresentaçáo conjuntâ do cart lo original de inscriÉo no CPF ou no CNPJ da
Secrêteria da Receita Federal do MinistêÍio da Faz€nda.

Página I de I RelCenidaoNegativa.rpr



IiIINlsTÉRIO OA FAZENDA
Secrstarla dâ Rscettâ F6der.l do Brasil
Procuradoda4eral da Fezsnds Nacionel

CERTIOÀO NEGATIVA DE DÉBÍTOS RELATIVOS ÂOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍV|DÂ
ANVA DA UNIÀO

Nome: SILVANDIRA ROSA NOVAIS
CPF: 'l 13.E04.406-31

Ressalvado o dar€jlo de e Fazenda Nacionel cobraí ê inscrêvêr quaisquer dívidaE dê
rêsponsâbilidade do sujoito passivo acima idênüficâdo que úeren e soÍ apuÍadas. á csíjficado que
não constam pêndàncies em seu nom€. relâllvas a cÍéditos trihitários aúiinistrados pêla Secrataria
da .Receilâ Fêderal do Brasil (RFB) € a inscríçõos em Dívida Ativa da União (DÂU) iunlo à
ProcuÍadoria-Gsml da Fazênde Nscional (PGFN).

Esta certidão se reíeíe â sltuaçáo do suJeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN o abÍangs
inclusive as contíibui(ÉB socÉis prBvislãs nas alínÉs 'e' â U do pâÉoíáo mlco dc aÍt. 11 da Lel no
8.212. de 24 de iulho de 1991.

A aceltação desta cartk âo eslá condicionada à veÍific8ção dê sua autêntÍddade nâ lntemet, nos
endêreços <htF://Í6.gov.bÊ ou <htF:/^ wur.pgfrl.gor-bÊ-

Certidáo emiüda gíatuitâment€ com base na Poítaria Cofljuntâ RFB/PGFN no 1.75í, do ?.nllml4.
Emilida às t1:26:54 do die 1Ul2nO21 <hora e datra dê Brôsllaô>.
Válida até 111cÉ,1202?.

ffiigo de contsoh da certidão: C05C.2DCE.t890.Eal5
Qua§uer rasura ou enenda invelidaÍá êstê (bcuínento.



CERTIDÀO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS 
"R.ÀBAI.HISTÀ,S

tiône: SILVÀNDIR-'\ RCSÀ NOVÀIS

CPF: 113. 804.408-31
Certidãc n": 5666Ê550/2021
Expeciiçãc: 73/72i2A2i, às 14:34 :28

vaiidade: 10iCGi2022 - 18C (cenlo e

de s)à exPeclição.
oitenià) diâs, coniados da data

Certifica-se que sILvÀ§DInÀ BOSÀ t{cn'Àf s, insc'ito(a) no CPE scb c r'"

113.80{.108-31. nÀo consrÀ do tsancc Nâciciai ce Devedcres
:raba l.h i st-a s.
Certidào ern:i:da con i-'ase Í:c ari ' 642-A Ca Co:]solidaÇão das Leis Cê

Trà-(-'âlhc, acrescentado pela :,el r" i2' 44A' de I ie :r:LLo cte 2C11" e

na Resolução ÀdminisLrat-iva no i1 '-C12Ai; do :'ribu:.:ài Super-cr :io

?râbalho, de 24 ce sgosto d<; 2C11'

os dados consiântes destâ cert.idão sãc de respor'sabilrriade dcs

Tribunais do Trabalho e estãc atualizacics até 2 (aoisl 'il3s
ãnteriores â data da sua expedi'çãc '
Nc cãsc de Pessoa juridica, a Certidão ates:a a emPÍesa em relaÇão

a lodcs os seus eslàbe1ea j-ne:rtcs, agêr:c-as cu fiLÍais'
À aceitâÇão Ces:a certiciàc con<iic:cna-se à verificaÇà3 Ce sL:a

autenticidade nc Pcrtai do Tribunal Supe:l?r 'áo Trabalro na

Iniernêt ( htrp: / !wu',t. g5t-. jus'br)'
CerEidão eni'- ida q;:a l'-u i t-amen:ê '

I§FORflâçTO ilPORE.NTTE
Do Banco Nacional de Devêdores Tiabalhistas constan' os dados

neces§ários à ictentif icaçào das gessoês na{--i.rrâis e j urldicas
inadlnplenees PerânEe a .;üsti'Ça do ?rabalho guantc às ob;igaÇões

esLãbelecidas em senteoÇa condenaLória Lransi-rada em luigaco ou en'

acordos iudiciais trabalhistâs' i'aclusive no conce!rienEe aos

recolhimentos previdenciários, a hÔnorários' a custâs' a

emo1u&entos ou ã recolhimênEos determinados en lei; ou deccrrentes

dê êxecução de acordos f irmados perantê o t'li'tiisteric Púbi i co dc

Trabalho ou coÍrris6ão de conciliaÇão Prévia'


