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CONTRATO N°20912018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA E THAUAN DA SILVA 
GONÇALVES. 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem de um lado O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS 
BREJINHOS - BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°.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 e do outro 
lado o Senhor THAUAN DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, maior, solteiro, advogado, Carteira de Identidade n °  
14293673-18 SSP-BA, C.P.F. n°  046.558.215-07, residente e domiciliado na Rua Coronel Antônio Coité, 152 - 
Angical-Ba, Cep 47.960-000, para prestar serviços, em conformidade com as qualificações exigidas pela Lei Federal 
8.666193 e posteriores alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Contratação do grupo musical "VAQUEIRINHO DE LUXO" visando a apresentação de 
show ao vivo nos festejos tradicionais em comemoração ao dia do Padroeiro São Sebastião, no Povoado de 
Queimada Nova, zona rural de Oliveira dos Brejinhos-Ba, formalizada através de representante legal do proprietário 
do grupo musical. 

Parágrafo Primeiro - A apresentação artística, será de acordo a programação da festa, conforme quadro de 
detalhamento, constante no Parágrafo único da Cláusula Terceira, caso a apresentação desta, ultrapasse o tempo 
estabelecido, será de sua inteira responsabilidade, não existindo nenhum acréscimo ao pagamento a ser efetuado 
pela CONTRATANTE. 

DO PRAZO 
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento vigerá pelo prazo certo e determinado de 30 (tinta) dias a partir 
da assinatura deste instrumento. 

TEM 	 DESCRIÇÃO 	 LOCALIDADE 	 DATA E HORA DA 	 VALOR 
APRESENTAÇÃO (podendo 

01 	vAQUEIRINHODE LUXO , 	. 	POVOADO 	•. DE. 	21:00h 1710112018. 	.. R$ 4.650,00 
til i~AnA NÓVA 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global 
de R$4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), sendo que o pagamento será realizado a partir da 
data de apresentação do show musical, 17 de janeiro de 2018, até o dia 22 de janeiro de 2018. 

Em caso de atraso no pagamento do valor acordado, o valor ora pactuado sofrerá atualização monetária, aplicação 
de multa de 2% (dois por cento), e de mora de 1% (um por cento) por mês, calculados sobre o valor das parcelas 
vencidas. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA QUARTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias do ano em curso: 

Unidade Orçamentária: 02.07.00 - SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 
Atividade: 2117 Comemoração de Festividades 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços ,jekoassoa Física 
Fonte: 00— Recursos Ordinários 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, dli 	d'-ejinhes—BA---€EP-47530-000 
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DA FORMA DE PAGAMENTO 
CLÁUSULA QUINTA - O pagamento do preço devido pelos serviços objeto deste contrato será efetuado na forma 
estabelecida na CLÁUSULA TERCEIRA deste contrato. 
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado, conforme estabelecido na CLAUSULA TERCEIRA deste 
contrato, através de cheque nominal ou transferência bancária. 
Parágrafo Segundo - Ao CONTRATADO fica vedado negociar com terceiros, seja a que titulo for, o crédito 
decorrente do contrato, ainda com instituição bancária, permitindo-se tão somente, cobranças em carteira simples, 
ou seja, diretamente ao CONTRATANTE. 
Parágrafo Terceiro - O pagamento está condicionado ao cumprimento total das obrigações assumidas pelo 
CONTRATADO, conforme proposta apresentada, sendo que o não cumprimento do presente instrumento total ou 
em parte ensejar-se-á às penalidades cabíveis nos termos da Lei Federal 8.666193. 
Parágrafo Quatro - 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-dívida 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- Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 
IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

V- Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br ); 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
CLÁUSULA SEXTA - Constitui obrigação da CONTRATANTE efetuar pagamento no prazo fixado, 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
CLÁUSULA SETIMA - O CONTRATADO é responsável direta e exclusivamente pela execução dos serviços objeto 
deste contrato, e consequentemente responde civil e criminalmente pelos danos e prejuízos que, na execução deste 
contrato, por imperícia, negligência ou imprudência comprovadas, venha causar para o CONTRATANTE ou para 
terceiros, mantendo-se seus serviços em compatibilidade com o objeto do contrato. 
Parágrafo Primeiro - Fica também responsável o contratado despesas de transporte de sua equipe, bem como 
todos os custos inerentes à execução dos serviços objeto deste contrato- 
Parágrafo Segundo - O CONTRATADO fica responsável pela recepção e direcionamento de todos os artistas 
discriminados neste instrumento contratual que se fizerem presentes ao evento, objeto deste contrato, bem como 
sua equipe de apoio. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL E DA MULTA 
CLAJJSULA OITAVA - No caso de rescisão antecipada da presente, e não prevista no art. 77 da Lei 8.666193, à 
parte que der causa no rompimento do contrato, fica obrigada a pagar a outra, como multa, o valor correspondente 
ao presente contrato. 

DA PUBLICAÇÃO 
CLÁUSULA NONA— Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, por extrato, até o 5 0  dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

DAS ALTERAÇÕES 
CLÁUSULA DECIMA - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 do estatuto 
licitatório. 

DA RESCISÃO— 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos 
citados nos Arts. 77 a 80, da Lei Federal n.° 8M66193 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 tomem 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; 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Br 'inhos - BA - CEP 47530-000 c 
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DA LEGISLACÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— 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. 

DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Oliveira dos Brejinhos para 
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, em 03 
(três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo 
presentes. 

Oliveira dos Brejinhos -Ba, 16 de janeiro de 2018. 

DE 9t,IWIRÃ  DOS BREJINHOS 
)GUSTQ$ RIBEIRO PORTELA 

tacon  asS HAUAN DA 
CPF 046.558.215-07 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1 

1 - Nome' ........ 	
itrr 4 . 

CPF .  ........... .... o. P 	S.21cI 	.. 

3 
Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 



ILAN CAMARA - O VAQUEIRINHO DE LUXO 

A 
Senhora Secretária de Cultura 
Oliveira dos Brejinhos-Ba 

Senhora Secretária, 

Conforme contato realizado, estamos encaminhando informações para a realização 
de Show de grupo musical "VAQUEIRINHO DE LUXO" visando a apresentação de 
show ao vivo nos festejos tradicionais em comemoração ao dia do Padroeiro São 
Sebastião, no Povoado de Queimada Nova, zona rural de Oliveira dos Brejinhos-Ba, 
no dia 17 de janeiro de 2018, a partir das 21 :00h. 

Valor da apresentação (Cachê Artístico): R$4.650,00 (quatro mil e seiscentos e 
cinquenta reais). 

Forma de pagamento: 
O valor total da apresentação será pago a partir da data de apresentação do show 
musical, 17 de janeiro de 2018, até o dia 22 de janeiro de 2018. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

1. Responsável direta e exclusivamente pela execução dos serviços objeto do 
contrato, e conseqüentemente responde civil e criminalmente pelos danos e 
prejuízos que, na execução do contrato, por imperícia, negligência ou imprudência 
comprovada, venha causar para o CONTRATANTE ou para terceiros, mantendo-se 
seus serviços em compatibilidade com o objeto do contrato. 
2. Responsável pelas despesas de transporte de sua equipe bem como todos os 
custos inerentes à execução dos serviços objeto do contrato. 
3. Responsável pela recepção e direcionamento de todos os componentes da 
banda e equipe de apoio que se fizerem presentes ao evento, objeto do contrato. 

Manteremos válida a proposta de preço por 60 (sessenta) dias da sua assinatura. 

ATENÇÂO: 

Este orçamento não conforma a reserva da data, podendo o mesmo sofrer 
quaisquer alteração sem prévio aviso. As informações contidas neste documento 
são sigilosas. Quaisquer divulgação a terceiros que não pertençam ao quadro, não é 
autorizada, fincando sujeito as medidas legais e éticas cabíveis. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 08 de janeiro de 2018. 

i7f4 SI. 
tHAUAN DA SILVA GØNÇALVES 

CPF 046.558.215-07 



lbiolrzule 	 Emissão de 2  via de Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 	 Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 
- 	 ,U- 	 - 	 -- 	 - r 

r. tt!!tT t twtõ 

I MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- 	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: THAUAN DA SILVA GONCALVES 
CPF: 046.558.215-07 

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 a inscrições 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 no 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 0 1.751, de 211012014. 
Emitida às 10:26:38 do dia 15/0812017 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 1110212018. 

Código de controle da certidão: 584D.0650.C837.CD25 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 	 Preparar página 
para Impress3o 

&Tipo2&Nk0465582 1507... 111 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão 16/011201812:39 

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) 

Certidão N ° : 20180159095 

NOME 

rua oouocc000000axxnxxxxj000uc'c000ucx 

INSCRIÇÃO CSTAOUÁI 	 CPF 

046,558.215-07 

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 todos os seus estabelecimentos quanto à Inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 1610112018, conforme 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 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

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

Página 1 de 1 	 ReiCcrtidaoNegativa.rpt 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 

lvII -CENTRO 
~CAL - BÁ - CEP:47960.000 
FONE(S) (77) 362224671(77) 3822 2488 	ÇNPJ/MF: I3.6$4.421/GCO1-8 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N°  00018612017 

Nome/Razão Social: THAUAN DA SILVA GONÇALVES 

Nome Fantasia: 

Código Contribuinte: 6161 	 CPF/CNPJ: 046558.215107 

Endereço: 	 Rua Coronel Antonio Coité N, 152,152 
ANGICAL - BA - CEP:- 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 

APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DA1t44O CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO. 

Observação: 

Esta Certidão foi emitida em 1311212017 	com base no Código Tributário Nacional, lei n°5.172/66. 

Certidão válida até: 1310312018 

Código de controle da certidão: 9100007070 

0 11 1111 111 111111 1M 1 1I 
Er,uCTRICPO 

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome; THAUAN DA SILVA GONCALVES 
CPF: 046.558.215-07 
Certidão n°: 143190545/2018 
Expedição: 16/01/2018, às 13:37:34 
Validade: 14/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que THAUAN DA SILVA GONCALVES, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 046.558.215-07, 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 no 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 condiciona-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 Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos 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. 



UJU 11CVI O 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N °  do CFF: 085.836.325-96 

Nome: LAN CAMARA DOS SANTOS 

Data de Nascimento: 0610312006 

Situação Cadastral: REGULAR 

Data da Inscrição: 1411012015 

Digito Verificador: 00 

Comprovante emitido às: 16:30:49 do dia 1610112018 (hora e data de Brasília). 
Código de controle do comprovante: DFFB.EIB7.4IED.914B 

Este documento não substitui o "ComDrovante de Inscrição no CPF", 

(Modelo aprovado pela IN/RFB no 1.548. de 1310212015.) 
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CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS- BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n 0 13.798.90510001-09, com sede à 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: THAUAN DA SILVA GONÇALVES, brasileiro, maior, solteiro, advogado, Carteira de Identidade n°14293673-18 SSP-BA, C.P.F. 
n°046.558.215-07, residente e domiciliado na Rua Coronel Antônio Coité, 152— Angical-Ba, Cep 47.960-000. 
OBJETO: Contratação do grupo musical "VAQUEIRINHO DE LUXO" visando a apresentação de show ao vivo nos festejos tradicionais em 
comemoração ao dia do Padroeiro São Sebastião, no Povoado de Queimada Nova, zona rural de Oliveira dos Brejinhos-Ba, formalizada através 
de representante legal do proprietário do grupo musical. 
VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$4.650,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta reais), sendo que o pagamento será realizado a partir da data 
de apresentação do show musical, 17 de janeiro de 2018, até o dia 22 de janeiro de 2018. 
DOTAÇÃO ORCAMENTARIA: 
UNIDADE/ATIVIDADE/ELEMENTO/FONTE DE RECURSOS 
Unidade Orçamentária: 02.07.00 - SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 
Atividade: 2117 Comemoração de Festividades 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 
Fonte: 00— Recursos Ordinários 
ASSINATURA: lede janeiro de 2018. 
VIGENCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência do presente será de 30 (trinta) dias, da data de assinatura do presente termo, podendo ser 
prorrogado, à conveniência da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da Lei n°8666/93. 
Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito 

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO 

Atesto para os devidos fins de direito, que o EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO 
N° 209/2018, fora publicado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Oliveira 
dos Brejinhos-Ba, ficando a disposição de todos, a partir do dia 19 de janeiro de 
2018. 

Oliveira dos Brejinhos-Ba, 19 de janeiro de 2018. 

Joel pato  Gomes 
Seoretà de Administração 

Praça João Nery Santana, 197, Centro, Oliveira dos Brejinhos - BA - CEP 47530-000 
Fone/Fax: (77) 3642-2157 



Çj $E'3UNDA FEIRA 26 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANO 	2875 

CONTRATOS 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
-- ESTADO DA BAHIA 

NPJ N° 13.798.905/0001-09 
cs 	sarJ,MS: 

ATESTADO DE PUEtlCAÂQ 

Ateste para as devidos fina de dISo que a EXTRATO fiEs UMDC DO OONTftATD 
N" 200018 roja publicado ija 0dm de Aviso de PttFSiIura Murucipal de OSna 
doa 8rajJios'8a doardo a dspatiç$o de lodai flsfilr do ds 1dÍ jaa*o de 

.12010. 

Otivalra des:reJhhøs4 18 da jenerró d.20a 

joel Pato 
SÚtMÓt Admlnistr4k 

Praça JoaNcry Santan, 197, Çcntø, OUvefrtdo&Brtjitlh0S - B&-CEV47530400 
Fone/Fax: (77) 3642-2157 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao sito https:/iwportaldeassinaturascom.hrÃ43 e utilize o código 0739-8197-BEDD-E8C4. 


