
CONTRATO N° . 166/2018 

CONTRATO DE SERVIÇOS NAS CONDIÇÕES 
QUE SEGUEM ENTRE SI, FAZEM: DE UM 
LADO O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS 
BREJINHOS, COMO CONTRATANTE, E DE 
OUTRO LADO, COMO CONTRATADO O SR. 
EDMILSON DA SILVA 

O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o 
n1 .13.798.90510001-09, com sede à Praça João Nery Santana, 197 - Centro, Oliveira dos Brejinhos, 
Bahia, CEP 47530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito CARLOS AUGUSTO RIBEIRO 
PORTELA portador do RO: 9.550.076-5 SSP-SP e CPF: 673.985.298-72, aqui denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado o Senhor EDMILSON DA SILVA, brasileiro, maior e capaz, residente 
na Rua das Mangueiras, Distrito de Ipuçaba no Município de Oliveira dos Brejinhos, Bahia, inscrito no 
RG 21.774.568-4 SSP-SP e CPF sob o número 266.623.258-13, designado neste ato simplesmente 
CONTRATADO, RESOLVEM, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 8.666193 
e posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de transporte de resíduos sólidos, 
na localidade de Ipuçaba com intuito de evitar o acumulo de lixo, entulhos e a proliferação de doenças à 
população local, utilizando para tanto o veículo caminhão de placa policial BNR 6379. 

§ 1° - As despesas com motorista, manutenção e Combustível, ficarão por conta do CONTRATADO; 

§ 2 0  - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões nos serviços objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n° 8.666193. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
O presente contrato subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo 

dele decorrentes os seguintes direitos e obrigações: 

É de inteira responsabilidade do CONTRATADO o ônus com encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos e licenças concernentes à execução do serviço contratado, bem como indenizar 
todo e qualquer prejuízo material ou pessoal que possa advir direta ou indiretamente a terceiros, 
decorrentes do exercício de sua atividade. 

- O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitações e qualificação, sendo suas 
obrigações. 

II - Do CONTRATANTE: 
a) Designar pessoa do seu quadro para acompanhar os trabalhos realizados pelo CONTRATADO 
bem como para atender as solicitações de documentos, equipamentos, etc; 
b) Pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na 
Cláusula terceira; 

Parágrafo único - É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO,  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA: O preço dos 
serviços e condições de pagamento será no valor global de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
cujo pagamento ocorrerá até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente. 

1 - O prazo de vigência do presente será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, à conveniência da 
contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da Lei n° 8666193. 

2 - Para a efetivação do pagamento, o contratado deverá apresentar comprovante da sua regularidade 
fiscal e trabalhista, compreendendo: 

1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-divida ativa da União e 
Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
II- Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
domicílio tributário da licitante; 
III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
IV - Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho 
(www.tst.jus.br); 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 
O preço proposto, de acordo com o CONTRATADO, sofrerá reajuste de acordo com a variação 

do IPCA, em prazo não inferior a 01 (um) ano a contar da data da celebração do presente contrato, salvo 
alterações na legislação vigente ou motivos de força maior devidamente justificado. 

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos citados nos Arts. 77 
a 80, da Lei Federal n.° 8.666193 e suas alterações legais, podendo ainda ser rescindido: 

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste contrato, de tal forma que não 
subsistam condições para a continuidade do mesmo; 

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 
sua execução; 

III - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
1 a XII e XVII do art. 79; 

CLÁUSULA SEXTA - DO VÍNCULO EMPREGATICIO 

O CONTRATADO é considerado, para todos os fins e efeitos jurídicos, como única e exclusiva 
responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos profissionais utilizados na 
execução dos serviços objeto do presente contrato, permanecendo o CONTRATANTE isento de toda e 
qualquer responsabilidade. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATADO fica ciente que o CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de 
Administração, poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, 
as quais, se não forem sanadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação 
oficial à CONTRATADA para os fins de aplicação das penalidades previstas no contrato. 

As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços deverão ser registradas pelo CONTRATANTE em documento próprio, 
produzindo, esses, registro de direito. 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
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OLIVEIRA Dos BREJIN}IQ 

Fica o contrato sujeito às penalidades previstas na Lei 8666193. Salvo ocorrência de força maior, 
plenamente justificável na forma do CCB, o não cumprimento de qualquer das Cláusulas deste contrato, 
importará para a parte faltosa, no pagamento de multa de 20%(vinte por cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA NONA - PUBLICAÇÃO - O presente contrato será afixado no mural da Prefeitura 
Municipal, no prazo de 20 dias, contados da data de sua assinatura. 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
02.04.000 - SEC MUN INFRA ESTRUTURA, OBRAS, TRANSP E SERV PUBL 
Projeto /Atividade: 2130— MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS  TERCEIROS PESSOA FISICA 
FONTE: 00 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de 
Oliveira dos Brejinhos - BA, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - 
O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°. 8.66611993. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO - O presente contrato reger-se-á pelo disposto 
na Lei 8.666193, e os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas de direito civil 
pertinentes. 

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente contrato de prestação de serviços, em 
03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA, 02 DE JANEIRO DE 2015. 

IPIO DE 9LIflIRA DOS BREJINHOS 
Carlos Augusto Ribeiro Portela 

CONTRATANTE 

EDMILSON DA SILVA 
CPF 266.623.258113 

CONTRATADO 

Testemunhas: 	
do 1M 1111131: 

 

CPF n° 	 ssP" 

À'zccu 4 W.  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELÂMV02 AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: EOMILSON DA SILVA 
CPF: 266.623.258-13 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e 	ns:riçes em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8,212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2110/2014. 

Emitida às 12:44:30 do dia 27/11/2017 <hora e data de Brasília>, 

Válida até 2610512018. 

Código de controle da cerddão: 4C3E.E3D9FOA7.341B 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA 	 Emissão 13/121201714:19 

SECRETARIA DAFAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dosado. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N °: 20173649249 

NOME 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvvxYYxyvxxxxxxxxxxxx, 

NSCR!ÇÃO ESTADUAL 	 5FF 

266.623.258-13 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba lodos os seus estabelecimentos quanto à inexistência do débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Púbtca do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 13/1212017, conforme Podaria n °  915!99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://ww-w.sefaz.ba.gov.br  

Válida cern a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no GNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Pânins 1 dc 1 	 RolCcrudauNcgahvu.n) 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

CERTIFICO EU, LAURO FRANCISCO DOURADO, Diretor do 

Departamento de Tributos )  desta Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos, Estado da 

Bahia; para fins em que se fizerem necessários, a pedido verbal da parte interessada, que 

revendo os livros, arquivos e fichários, desta Secretaria, não constatei débito algum em nome 

do (a) Sr.(a) EDMILSON DA SILVA, cadastrado (a) no CPF (MF) sob número:673.985.298-72, 

para com a tesouraria deste município. 

A presente certidão não exclui a obrigação do pagamento dos 

tributos que venham a ser posteriormente apurados. 

Esta certidão será válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados, 

a partir da data de sua emissão. 

Departamento de Tributos de Oliveira dos Brejinhos, Bahia, em 02 

de janeiro de 2018. 

LaurtTancIsc1 oufade 
Diretor De Depart, De Tributos 

Decreto N° 15012017 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDMILSON DA SILVA 
088: 266.623.258-13 

Certidão n°: 141807577/2017 
Expedição: 13/12/2017, às ±5:19:54 
Validade: 10/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sa expedição. 

Certifica-se que EDMILSON DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob o n °  
266.623.258-13, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei o 0  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão cndiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

reco]hlmentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.798.905/0001-09 	

olÀvEIRA DOS JNHQs 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n'. 13798.905/0001-09, com sede á 
Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, CEP47.530-000, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Carlos 
Augusto Ribeiro Portela, portador do RG: 9.550.076-5 SSP-SP e CPF: 673.985.298-72, residente e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20— Centro - 
Oliveira dos Brejinhos-Ba. 

CONTRATADO: EDMILSON DA SILVA, brasileiro, maior e capaz, residente na Rua das Mangueiras, Distrito de Ipuçaba no 
Municlpio de Oliveira dos Brejinhos, Bahia, inscrito no RG 21.774.568-4 SSP-SP e CPF sob o número 266.623.258-13. 

OBJETO: contratação de serviços de transporte de residuos sólidos, na localidade de Ipuçaba com intuito de evitar o acumulo de 
lixo, entulhos e a proliferação de doenças á população local, utilizando para tanto o veículo caminhão de placa policial BNR 6379. 

VALOR DA CONTRATAÇÃO: O preço dos serviços e condições de pagamento será no valor global de R$2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), cujo pagamento ocorrerá até o 10 0  (décimo) dia útil do mês subsequente. 

DOTAÇÃO ORCAMENTARIA: 
UNIDADE/ATIVIDADE/ELEMENTO/FONTE DE RECURSOS 
02.04.000 - SEC MUN INFRA ESTRUTURA, OBRAS, TRANSP E SERV PÚBL 
Projeto /Atividade: 2130— MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 
Elemento: 3.3.9.0.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA 
FONTE: 00 

ASSINATURA: 02 dejaneiro de 2018. 
VIGENCIA CONTRATUAL:, O prazo de vigência do presente será de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, à conveniência 
da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da Lei n°8666193. 
Carlos Augusto Ribeiro PortelalPret'eito 

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO 

Atesto para os devidos fins de direito, que o EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO 
N' 166/2018, fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Oliveira dos 
Brejinhos-Ba, ficando a disposição de todos, a partir do dia 08 de janeiro de 2013. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 08 dejaneiro de 2018. 

J 	ixoto Gomes 
S 	tário de Administração 
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t SEXTA-FEIRA e  23 DE FEVEREIRO DE 2013 
	 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANOXIIN 0374 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BRE.JTNHOS 
ESTADO DA. BAHIA 
CNPJ No 13.798.905/0001-09 

.1 01  

CONTRATAM EDMIUON DA SILVA. brSefro, nialofetapez reslden4ena Nua desMeegutira, 01&DILàÔ 1~ no 
flumoíplo de Oye#a doa SreJlrbhoa ohsa, lrmcato rio NO 4 774 568.4 SSP-SP e CPf sob o iOniero 2tfl25E13 

OBJETO: coren~..dc serviços do transporto deustduos sóII4aa na kcfldede de Ipuçaba com Iniufodo avaro acumulo de 
Q # pollfórag*odo doonris k popelaç4o foost u*ando para tanto o çolctlocainIrtpsode placa policial bNRBMS. 

VALOR DA cOtRAt4ÇÂO, O preço dos oMços o eondçAas de paçflato seM no valor ØbeI de R$iSd0.00 4dSs SI 
qutnhootoa ~ 16)~ caíu paflnanto ocorrerá até o td» dénté) dia  m il do mas auboequenta 

DOTAÇÃO ÓRCAMIZICARIAI 
VNIPADEMTIVTDADEraWIOrFONTE DE RECURSOS 
02 0t(itO-SEC MUN INFRAE$TRUTUM OBRAS IRANSP E SERV t'CIBL 
Proj.to !Adv*dadt $30— MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DÊ LIMPEZA PUBLICA 
Elaorltt' 3 flO 36 *0G—OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA 
FONTED0 

ASStWt.t: *2tfeaalro ar 
VG&'C1A CONTKATUAL. Opraeo do vtónicia do prasanto será do 30 ttInta duo podendo ser Itorrogedo a ccaanlançls 
da oojdralente nos temos de1lnoa pelo art 57 a seguintes da LOI rr' 
Carlco Anuais Nbt4roi'ortoIa/PaEulb 

TEST4IIO DEPUD(ICACÀC 

Airio ascodõMn finde,tiiiIe. ano EXNÀTO RESUMIDO 00 CôNTItATO 
W 15r401t eanit 'cede 00 qusa 1 A'454i raciais )40r. surdo otpsâa 
Ikrjirpse.-Br. rurlo rdponFa driada anade,ti0rdtaoexadtIBt 

OGwtdceDibssaOO dcjaitao&IbtS 

34xolu tkrn 
Aieinfrato 
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