
aya.a4 

( 	 PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
€i 	ESTADO DA BANIA s 

CNPJ N° 13.798.90510001-09 	 E  

—^- u 	 OLIVEIRA DOS BREMi% 

ANEXO V 

CONTRATO N °. 206/2018 
DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N° 03612017-PP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO38112017 de 0411 212 0 1 7 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS E 
A EMPRESA ADILENE BRITO DE SOUZA 
09262025530. 

O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, Estado da Bahia, Entidade de Direito Público Interno, inscrita 
no CNPJ n°. 13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery Santana, 197 - Centro — Oliveira dos Brejinhos-
BA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos Augusto Ribeiro Portela, brasileiro, casado, 
inscrito no RG sob o n° 9.550.076-5 SSP-SP e CPF (MF) sob o n° 673.985.298-72, residente e domiciliado na 
Rua Daniel Leite, 20 — Centro — Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ADILENE BRITO DE SOUZA 09262025530, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.° 26.790.52310001-72 Inscrição Estadual 137.482.933, com sede à Rua Rosalvo de Novais, 487 — Centro, 
no Município de Oliveira dos Brejinhos-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Adilene Brito de Souza, 
brasileira, maior e capaz, devidamente inscrita no CPF 092.620.255-30, residente e domiciliada no Município de 
Oliveira dos Brejinhos-Ba, doravante denominada simplesmente CONTRATADO , RESOLVEM, em 
conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 10.52012002 e 8.666193 e posteriores alterações, 
procedimento vinculado ao Pregão Presencial 03612017-PP, homologado pelo Gestor Municipal em 08 DE 
JANEIRO DE 2018, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

OBJETO DO CONTRATO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de recarga e 
remanufaturamento de toner's e cartuchos (lote 03) para atender a demanda dos órgãos da Prefeitura Municipal 
para o ano de 2018, conforme especificações contidas no Termo Referencial que compõe o Edital. 

Paragrafo Primeiro - O prazo para entrega dos produtos, após a emissão da ordem de compras, será de um 
prazo não superior a 03 (três) dias. O material deverá ser entregue nos locais especificado na Ordem de 
Compras. Ficará a cargo da Contratada a responsabilidade pelas despesas de frete e demais taxas de 
recolhimento e envio dos produtos à Contratante. 

Paragrafo Segundo - O prazo para execução dos serviços, após a emissão da ordem de serviços, será de um 
prazo não superior a 12 (doze) horas. Ficará a cargo da Contratada a responsabilidade pelas despesas de frete 
e demais taxas de recolhimento com a retirada e entrega dos cartuchos e toner's que necessitarem dos serviços 
de recarga e/ou remanufaturamento, conforme especificado na Ordem de Serviços. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO - A CONTRATADA obriga-se a cumprir 
rigorosamente o objeto deste contrato, executando os serviços, bem como a entrega do produto no local indicado 
na ordem de compras e em etapas de acordo com a solicitação expressa do preposto indicado pela ora 
CONTRATANTE, obedecendo as especificações e prazos fixados no correspondente Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em vista da execução do objeto 
discriminado acima, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 26.480,00 (Vinte e seis mil e 
quatrocentos e oitenta reais)-LOTE 03- SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURAMENTO DE TONER'S 
E CARTUCHOS, após a efetiva execução/recebimento do objeto, emissão da nota fiscal eletrônica, ateste do 
fiscal quanto a regularidade da execução do objeto e no prazo de 20 dias após o cumprimento dos requisitos 
referendados. 

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos deverão ser efetuados até o 20° dia útil do mês subsequente ao do 
vencimento depois da apresentação da nota fiscal e do ateste pelo recebimento do material pela área 
competente; 
Parágrafo Segundo: Os pagamentos serão realizados por ordem bancária ou cheque nominal à contratada, 
vedado qualquer sendo considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 90 (noventa) 
dias; 
Parágrafo Terceiro: No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias a contratante ficará obrigada a efetuar o 

' pagamento com a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre data do 
adimplemento, até a data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento); 
Parágrafo Quarto: Os valores estipulados neste instrumento poderão ser reajustados ou revisados, a fim de 
garantir sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n °  8.666193. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO FORNECIMENTO DO OBJETO: O presente instrumento terá 
vigência da data de assinatura do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 
sendo o objeto executado nos termos da proposta e do fixado no Edital, podendo ser prorrogados nas situações 
previstas na Lei n° 8.666. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  As despesas com a execução do objeto do 
presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.01.00-2015-3.3.9.0.39.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (00) 
02.02.00-2017-3.3.9.0.39.00.00 - MANUTENÇÃO DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (00) 
02.02.00-2047-3.3.9.0. 39.00.00 - MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (00) 
02.03.00-2023-3.3.9.0. 39.00.00 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE (00) 
02.05.00-2161-3.19.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO 
(00) 
02.06.00-2096-3.3.9.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% (19) 

,.-.. 02.06.00-2098-3.3.9.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (01) 
02.06.00-2250-3.3.9.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DO QSE (04) 
02.07.00-2211-3.3.9.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E 
LAZER (00) 
02.08.00-2250-3.3.9.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (00) 
02.09.00-2065-3.3.9.0.39.00.00— PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB (14) 
02.09.00-2070-3.3.9.0.39.00.00—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (15) 
02.09.00-2289-3.3.9.0.39,00.00— MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (14) 
02.10.00-2057-3.3.9.0.39.00.00— MANUTENÇÃO DO FMAS (00) 
02.10.00-2294-3.3.9.0.39.00.00— PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (00) 

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a fazer prever, nas 
propostas orçamentárias subseqüentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrato, dotações 
suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas. 
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I- Ter reservado o direito de não mais adquirir os produtos da contratada caso a mesma não Cumpra o 
estabelecido no termo de contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.666193; 

II- Acompanhar o andamento da entrega do material e expedir instruções verbais ou escritas sobre a 
qualidade dos produtos podendo impugnar os produtos que estejam em desacordo ao estabelecido 
na planilha referencial, os quais deverão ser feitos, correndo as despesas oriundas por conta da 
contratada; 

III- Efetuar os pagamentos devidos à contratada pela aquisição do material de acordo com as disposições 
do presente contrato; 

IV- Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da 
Lei n° 8.666/93: 

V- Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei n° 8.666193; 
VI- Permitir a subcontratação de parte do material desde que seja solicitada pela contratada e que haja 

conveniência para a contratante. 

Fica a CONTRATADA obrigada a: 

1- À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, a entrega dos produtos ou 
execução dos serviços contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas do 
contrato, quando a inadimplência ultrapassar a 90 (noventa) dias; 

II- Caso algum produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá 
providenciar no prazo máximo de 03 dias, contados da data de notificação expedida pela 
contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da 
incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n. °  8.666193 e no Código de 
Defesa do Consumidor; 

111- Caso o serviço não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá 
providenciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação 
expedida pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem 
prejuízo da incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n. °  8.666193 e no 
Código de Defesa do Consumidor; 

1V-Todos os suprimentos devem ser originais do mesmo fabricante da impressora e de primeiro uso, não 
serão aceitos produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, no todo ou em parte e 
deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos mesmos, em Língua 
Portuguesa, e demais especificações necessárias para a perfeita caracterização do produto. 

V- Observar as condições e especificações estabelecidas na Planilha de Referência; 
VI-Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo 

comunicar a PMOB a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
VII- Manter as mesmas condições de regularidade fiscal, durante todo o prazo de vigência do presente 

contrato; 
VIII- Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por esta 

visando o sucesso da Administração Pública Municipal; 
IX- Entregar o objeto deste contrato dentro do prazo estipulado ou solicitado pela contratante, sob as penas 

da Lei n° 8.666193; 
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X- Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista ou 
previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal eventualmente 
contratado para entrega dos materiais do objeto do contrato; 

XI-Atender a todas as exigências do contrato e entregar todo material e serviços solicitados assumindo os 
ônus da prestação inadequada dos trabalhos; 

XII- Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, administrativos e financeiros 
contidos nos documentos da contratante, guardando sigilo perante terceiros; 

XIII- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários para o objeto do instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato observado as disposições do art. 65 da Lei n° 8.666193; e 

XIV- Emitir a Nota Fiscal dos materiais, bem como de serviços fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos quando exigido pela contratante. 

XV- Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante da sua 
regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo: 

a)- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dívida ativa da União e 
Contribuições Federais), expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
b) - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
o) - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF; 
d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1  de maio de 1943. 

XVI- A manter todas as condições de habilitação previstas no Edital do Pregão Presencial n°. 036/2017- 
PP, nos termos do Art. 55, XIII, Lei 8.666193; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados neste instrumento serão 
reajustados na mesma proporção e índice da inflação utilizado pelo Governo Federal na atualização de suas 
obrigações, garantido sempre o equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos do Art. 65 da Lei n° 
8.666/93. 

Parágrafo Único - Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo necessário anotar no processo 
administrativo da CONTRATADA a origem e autorização do reajuste, bem como dos cálculos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES CABÍVEIS PARA O ATRASO NA EXECUÇÃO DO OBJETO - 
,-  Ficam as PARTES sujeitas às penalidades previstas na Lei 8.666193, em caso de descumprimento das cláusulas 

deste instrumento, salvo ocorrência de força maior, plenamente justificável, importando para a PARTE faltosa, no 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, além das penalidades contratuais aplicáveis 
que são elas aqui assumidadas: 

1- Advertência verbal ou escrita; 
II- Multas; 
III- Declaração de inidoneidade e; 
IV- Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n° 8.666, de 21106193 e 

alterações posteriores. 
V- A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando 

houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 
VI- As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo contratual, ou nos prazos 
parciais das Ordens de Compras, limitadas a 20% do valor da fatura; 

Pregão Presencial N° 036/2017-PP - FI 4 de 6 
fi Torça 4 Organização 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos —BA - CEP 47530-000 



b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por DIA de atraso no prazo estabelecido e notificado por 
escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da 
fatura; 
c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por DIA de atraso no prazo estabelecido e 
notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 
20% do valor da fatura. 
d) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato; 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 
incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa; 
f) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por prazo não 
superior a dois anos; 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

r, do infrator perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

• De qualquer sanção imposta à contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da intimação 
do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente fundamentado; 

• As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente; 
• A multa definida na alínea "a", poderá ser descontada de imediato sobre o pagamento das parcelas 

devidas e a multa prevista na alínea "b" será descontada por ocasião do último pagamento; e 
• A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea "b", na ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior, ou de responsabilidade da contratante. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento 
de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e 
contratos administrativos, sem prejuízo das multas cominadas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO - O CONTRATADO 
reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação 
referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA: O CONTRATADO e CONTRATANTE ficam 
obrigados a dar cumprimento ás determinações da Legislação vigente. 

Parágrafo único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de pessoal para a 
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregaticio, cujos Ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidas para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente contrato 
será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão em direto 
local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, e de 
quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação do material fornecido. 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de defesa nos termos 
da Lei Federal de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será publicado conforme definido 
em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - Este contrato obedece as cláusulas do 
Edital de Licitação Pregão Presencial n°. 03612017-PP, os termos da Lei n°. 8.666193, e nos casos omissos a 
legislação civil vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ELEIÇÃO DO FORO -As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca 
de OLIVEIRA DOS BREJINHOS, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - A relação jurídica aqui estabelecida é fundamentada no 
processo de licitação Pregão Presencial n°. 03612017-PP, vinculando-se às PARTES ás todos os termos do 
instrumento convocatório desta licitação. 

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de 
(' igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 15 janeiro de 2018. 

ITURA DE aIV.EIRA DOS BREJINHOS 
Augusto RiLêiroPortela 
tATANTE 

Secre ' 6de Administração 
JoeIft4coto Gomes- Decreto 15212017 
FISCAL DO CONTRATO 
PELA CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1—Nome: 

RG: .............. . 

)Ixeli#~ZO03  o 

I59LDL Ç5yo 

ADILENE BRITO SOUZA 09262025530 
CONTRATADO 

2— Non)g /T-c_ ...n- .... 
RGC6. 2.i2/............................ 
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ADILENIE BRITO DE SOUZA 09262025530 
CNPJ: 26.790323/0001-32 
Endereço: Rua Rosalvo de Novais, SN, Centro 
TELEFONE/FAX: (77)3642-2089 

E-mail: araujocontabilidade.ob@hotmail.com  

OLIVEIRA DOS BREMNROS - BA. 
PREGÃO PRESENCIAL 03612017 PP 
DATA DE ABERTURA 28.12.2017 

Contas: 
Banco Brasil: Agência 2367-1 Conta 23.582-2 

PROPOSTA 

LOTE 03- SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATLIRAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS 

STID D SA O 
M0DELÔDAMPfrSS0 

WGA 
LARA 

- HP LASER JET P 2015 - 12 R$ 40,00 R$ 450,00 

WORK CENTRE 3550 XEROX 

18 R$ 6000 R$ 1.080,00 

WORK CENTRE 3315 XEROX/WORK CENTRE 3325 
R$ 60,00 20 R$ 1.200,00 

HP LASER JET 2035 100 R$45,00 R$4.500,00 

KYOCERA MULTIFUNCIONAL FS 1120 

35 R$ 50,00 R$ 1.800,00 

HP LASER JET P1102/LAsERJET M1132 MFP/LASER JET M 
1212 NF MFP 300 $ 47,00 R$ 14.100,00 

LASER JET CP 1025 COLOR 10 R$ 50,00 R$ 	500,00 

XPRESS C 480 FW- SAMSUNG 

24 R$ 60,00 R$ 1.440,00 

ML 1555 SAMSUNG 6 R$ 60,00 R$ 	360,00 

HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516— Print Scan Copy 3 30,00 R$ 90,00 

HP DESKJET INK ADVANTAGE 3515— Print Scan 3 30,00 R$ 90,00 
Copy 

HP DESKJET SERIE 1000 30 14,00 R$ 420,00 

HP DESKJET SERIE 1000 30 14,00 R$ 420,00 

TOTAL ESTIMADO DO LOTE (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) R$ 26.480,00 

Valor Global da Proposta: R$ 26.480,00 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). 

A validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias. Nos preços propostos estão inclusos todos os 
custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver 
incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, 
inclusive o frete, à carga e descarga, que correrão também por nossa contra e risco. 

Declaramos que está proposta, no termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência 
após a fase de habilitação, na forma do ai. 43 § 60 , da Lei n ° . 8.666193 com suas alterações. 

Oliveira dos Brejinhos, 28 de Dezembro de 2017. 



OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA. 
PREGÃO PRESENCIAL 036/2017 PP 
DATA DE ABERTURA 28.12.2017 

Contas: 
Banco Brasil: Agência 2367-1 Conta 23.582-2 

ADILENE BRITO DE SOUZA 

2679O523/QQQ4 42 
ADILENE GRITO DE SOUZA 
PU2 RosdIvo de Novais, 48? Ceptro 

Ç 1153OO6Q Qlivir dos 8rejihos 8Á 

ADILENE BRITO DE SOUZA 09262025530 
CNPJ: 26.790.523/0001-32 
Endereço: Rua Rosalvo de Novais, SN, Centro 
TELEFONE/FAX: (77)3642-2089 

E-mail: araujocontabilidade.ob@hotmail.com  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: ADILENE BRITO DE SOUZA 09262025530 - 
CNPJ: 26.790.52310001-72----' 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 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 chttp://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/1012014. 
Emitida às 09:16:35 do di 21/10/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 29/04/2018. 
Código de controle da certidão: E369,4D7F.2610.0245 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://ww.v receita. fazendagov.biíap1icacoes/ATSPO/CcrtidaO/CNDCoflJUfltaSegVia/... 18/12/2017 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 18,,  12/2017 1 1.12 

- -. SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Cerlidão N°: 20173719466 

RAZÃO SOCIAL. 

ADFLENE BRITO DE SOUZA 09262025530 - 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNP' 

137.482.933 	 26.790.523/0001-72 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexistência de débitos. Inclusive 05 inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito de Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vieram a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 1811212017. co$Õrrne Portaria n°918/99. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

( 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÂRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/(www.sefaz.ba.gov ,br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no 0FF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Pagina 1 dc 1 	 RctCcrtILlaoNcguIiva.I121 



PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ N 2  13.798.90510001-09 o 
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 

da Empresa ADILENE BRITO DE SOUZA, cadastrada no CPF/CNPJ/MF. N2 26.790.52310001-72, 

estabelecida na Rua Rosalvo Novais, 487 - Casa-CEP: 47.530-000 - Oliveira dos Brejinhos - 

Bahia; 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. 

Secretaria de Tributos deste Município de Oliveira dos Brejinhos - 

Bahia, em 27 de dezembro de 2017. 

J/( / 
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CAIXA 
CAIXA ECONOMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	26790523/0001-72 

Razão Social: ADILENE BRITO DE 5OUZA 

Endereço; 	RUA ROSALVO DE NOVAIS 4871 CENTRO / SALVADOR, ,  BA / 47530- 
000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 09/12/2017 a 07/01/201 

Certificação Número: 2017120916214496223985 

Informação obtida em 18/12/2017, às 12:23:21. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

lii 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ADILENE BRITO DE SOUZA 09262025530 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 2€.790,523/0001-72 

Certidão n ° : 142015818/201.7 
Expedição: 18/12/2017, às 12:7:0 
Validade: 15106/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição, 

Certifica-se que ADILENE BRITO DE SOUZA '09262025530 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 0 
26.790.523/0001-72, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis cio 
Trabalho, acrescentado pela Lei n °  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n °  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Cerc±dão são de resoorsabi.Ix:iade 
Trtbunats do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) t:as 
anteriores à data da sua expedaçào. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal ao Tribunal Superiur do Trabalto. 
Internet (http://www.tst.us.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatôria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencoários, a honorários, a custas, 
emolumentos ou a recoihrmentos. determinados em ler; ou decorre /j 
de execução de acordos firmados perante o Mrnlstérrc Púhitdc: 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 	 Y4V 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

CONTRATOS 

M PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
'titWESTADO.DA BATUA 

CNPJ N  13.79830510001-09 

- 	 øuVEiitA DOS 5501N1105 

EXTRATO RESUMIDO DO(S) CONTRATO(S) 
PREGAO PRESENCIAL N 2  03612017-PP 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de recarga e remanufaturamento de 
toner's e cartuchos (lote 03) para atender a demanda dos Órgãos da Prefeitura Municipal para o ano de 
2018, conforme especfticações contidas no Termo Referencial que compõe o Edital. 
CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n. 2  13.798.90510001-09, com sede na Praça João Nery 
Santana, 197 - Centro - Oliveira dos Brejinhos-BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Carlos Augusto Ribeiro Portela. 

ADILENE BRITO DE SOUZA 09282025530, inscrita no CNPJ/MF sob nY 
Estadual 137.482.933, com sede à Rua Rosalvo de Novais 487 - Centro, no 

inhos-Ba, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) AdileneBrito de Souza. 
00 (Vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta reais) LOTE 03 SERVIÇOS DE 

RAMENTO DE TONER'S E CARTUCHOS. 

02.01 .0 	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
02.02.00-2017-3.3.9.0.39.00.00 - MANUTENÇÃO DE SEC, DE ADMR 
02.02.00-2047-3.3.9.0. 390000- MANUTENCÃO DA ORDEM PUBLI 

PECUARIA E ABASTECIMENTO (00) 

02.06.00-2098-3.3.9.0.39.00.00- 
02.06.00-2250-32.9.0.39.00.00- 

02.09.00-2065-3.3.9.039,00.00- PISO DE ATENÇAO BASICA - PAB (14) 
02.09.00-2070-33.9.0.39.00.00- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (15) 
02,09.00-2289-3.3.9.0.39.00.00- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO (14) 
02.10.00-2057-3.3.9.0.39.00.00- MANUTENÇÃO DO EMAS (00) 
02.10.00-2294-3-3.13-0.39.00.00- PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (00) 
ASSINATURA: 15 de janeiro de 2018 
VIGENCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses, da data da sua assinatura. 
OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA 
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA/PREFEITO 

Praça João Mery Sautapa, 197, Centro, Oliveira do Brejinhos- BA - CEP    47530-000 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - processan8?6 Y7d *S 	do Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao sito https://portaldeassmnaturas.com.br:443  e utilize o código F145-E703-52FB-A77E. 


