
4, 

PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREMNHOS 
1 ESTADO DA BAHIA 	 ' Ø 

CNPJ N° 13.798.90510001-09 
OLIVEIRA DOS BREJINHQ 

CONTRATO N°21012018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE Si CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA E A EMPRESA EDVANDO 
JESUS VIEIRA 85331520510/MEG. 

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 0 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 RG: 9.550.076-5 SSP-SP e CPF: 673.985.298-72 e do outro 
lado a empresa EDVANDO JESUS VIEIRA 85331520510/MEG, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 27.678.93010001-55, 
com sede no Sitio Comunidade de Varzea Grande, Zona Rural, Oliveira dos Brejinhos - BA, neste ato representada 
pelo(a) Sr.(a) Edvando Jesus Vieira, brasileiro, maior, capaz, devidamente inscrito no RG 1597646024 SSP-BA e 
CPF 853.315.205-10, residente e domiciliado neste município de Oliveira dos Brejinhos - BA, 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 
CLAUSULA PRIMEIRA - Contratação do grupo musical "MEG", 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 (trinta) dias a partir 
da assinatura deste instrumento. 

ITEM 	 DESCRIÇÃO 	 LOCALIDADE 	 DATA E HORA DA 	 VALOR 
APRESENTAÇÃO (podendo 

PREÇO DOS SERVIÇOS E VALOR DO CONTRATO 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor global 
de R$3.000,00 (três mil reais), sendo que o pagamento será realizado a partir da data de apresentação do show 
musical, 17 de janeiro de 2018, até o dia 17 de fevereiro 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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

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



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 CLÁUSULA TERCEIRA deste 
contrato, através de cheque nominal ou transferência bancária. 
Parágrafo Segundo - Ao CONTRATADO fica vedado negociar com terceiros, seja a que título 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 domicilio 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 
CLAUSULA SEXTA - Constitui obrigação da CONTRATANTE efetuar pagamento no prazo fixado. 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
CLAUSULA 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 
CLÁUSULA 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 ALTERACÕES 
CLÁUSULA DÉCIMA - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65 do estatuto 
licitatório. 

DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - 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 prosseç1ujimento de sua 
execução; 	 A 
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III - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e 
XVII do art. 79; 

DA LEGISLACÃO 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA— O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei 8.666/93, e os casos 
omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas de direito civil pertinentes. 

DO FORO 
CIA 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. 

EIRA DOS BREJINHOS 
RIBEIRO PORTELA 

TANTE 

DVANDO JE 	VIEIRA 
CNPJ 27.678.930/0001-55 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS:  
J4drU2 	9,45542 

1 — Nome:.... 	.......O? E6 . 	̂SSR6A......... 
CPF :.................RG .  o . „~4d95

..................... 
2— Nome:..jí Yl ( ..  

CPF:..O.S. 	.S.AS ..(z.SS.:............;,1 ............ . 

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



Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual 

Nome Empresarial 

EDVANDO JESUS VIEIRA 85331520510 

Nome do Empresário 

EDVANDO JESUS VIEIRA 

Nome Fantasia 

MEG 

Capital Social 

18.000.00 
Número Identidade 	 Orgão Emissor 	UF Emissor 
1597646024 	 581' 	 BA 

Condição de Microempreendedor Individual 

CPF 
853.315.205-10 

Situação Cadastral Vigente Data de Inicio da Situação Cadastrai Vigente 
ATIVO 0810512017 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 

27.876.93010001-55 29-8-0548264-8 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro 	 Número 	Complement 

47530-000 SITIO Comunidade de Varzea Grande 	00 	 CASA 

Bairro Municipio 	 UF 
Zona Rural OLIVEIRA DOS BREJINHOS 	 BA 

Atividades 

Data de início de Atividades Forma de Atuação 	 - 

0810512017 Estabelecimento fixo, Internet, Em local fixo fora da loja, Correio 

Ocupação Principal 

Promotor(a) de eventos, independente 

Atividade Principal (CNAE) 
82.30-0101 - Serviços de organização de (eiras, congressos, exposições e festas 

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE) 

Animador(a) de festas 93.29-8199 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas 
independente anteriormente 
Cantor(aJrnúsico(a) independente 9001-9f02 - Produção musical 

Eletricista em residências e 
estabelecimentos comerciais, 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
independente 
Instrutor(a) de arte e cultura em 

85.92-9199 - Ensino de arte e cultura no especificado anteriormente 
geral, independente 

Instrutor(a) de música, 85.92-9103 - Ensino de música 
indepen oca te 

Locutor(a) de mensagens fonadas e 96.09-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas 

ao vivo, independente anteriormente 

Montador(a) de móveis 
33.29-5101 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 

independente 
Propretkio(a) de carro de som 
para fins publicitários, Independente 

73.19-0199 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 

82.19-9199 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
Digitador(a) independente administrativo não especificados anteriormente 



Locador(a) de instrumentos 	77.29-2102 - Aluguel de móveis, utansíl los e aparelhos de uso doméstico e 
musicais. Independente 	 pessoal; instrumentos musicais 

Termo do Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamen 

Provisório - declaração prestada rio momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambíentais,tributórios, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de 
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e 
Funcionamento Provisório. 
Este Certfflcodo comprova as inscriçôes, alvarã, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição do Mtcroompreendodcr Individual. A 
sua açukação está condicionada à verificação de sua autenticidade na internei, no endereço: http,//w.w.portaldoempreendedoq.gov.br/ certificado emitido 
com base na Resolução no 16. de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacjonal para a Simplificação do Registro e da Legalização do 
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a Inscrição estadual e/ou municipal 
(quando convenenles do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico 
hftod/www.rec.ltaiarenda.00v.br/PessooJ  url dicaJcNpJJfcpl/consutto,sso 

Número do Recibo 	 Número do ldentlrtçador 	 Data de Emissão 
ME03898995 	 27673930000155 	 16í01í2016 



151011201B 

S MINISTÉRIO DA FAZENDA *S 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: EDVANDO JESUS VIEIRA 85331520510 
CNPJ: 27.678.93010001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeita 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 (RES) e a Inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válido 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:llwww.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751. de 211012014. 
Emitida às 18:05:57 do dia 1510112018 chora e data de Brasília>. 
Válida até 1410712018. 
Código de controle da certidão: 1AD9.1502.F819.7861 	 - 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDVANDO JESUS VIEIRA 85331520510 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.678.930/0001-55 

Certidão n°: 143148889/2018 
Expedição: 15/01/2018, às 17:16:23 
Validade: 13/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SOVANDO JESUS VIEIRA 85331520510 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o 

27.678.930/0001-55, 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 o: 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. 

uqe3tCeS CflC1ttSt.US .bL 
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IMYRIIAI* 1 VOLTAR 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscriço: 2767893010001-55 

Razão Social: EDVANDO JESUS VIEIRA 

Nome Fantasia:MEG 
Endereço: SIT COMUNIDADE VARZEA GRANDE SN CASA / ZONA RURAL / 

OLIVEIRA DOS BREJINHOS / BA 147530-000 

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: 30/01/2018 a 28/02/2018 

Certificação Número: 2018013020405889705894 

Informação obtida em 15/0212018, às 10:13:24. 

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

1)1 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 0110212018 10:47 

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 1961 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180290769 

RAZÃO SOCIAL 

xxxxxx OCQOQQOQCOQQQOOCOGOO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

27.678.93W0001-55 

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 Olvida 

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 0110212018, conforme Portada 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 

FAZENOÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Vãda com a apresentação conjunta do cartáo original de inscrição noCPF ou no GNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RciccrtichioNcga.tivarpl 



01102/2013 	 Ccnp-oantede lnscfiçãoede Situ~ Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer diwrgência, jxoidencie junto à 
REB a sua atuatação cadastral. 

E REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

27.678S3010001-55 
M ATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO 1 DATADEPR 

108105/2017 

NOME EJAPRESMIAL 

S)VANDO JESUS VIBRA 85331520510 

tLJio DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASLA) 

cóDico EDESCRÇÃO  OAATMDADE ECONÕMICAPRNCPAL 

L2o-01 -Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÕOICOEDESCRÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMCAS SECUNDARÈAS 

90.01-9-02- Produção musical 
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
73.19-0-99 - Outrac atividades de pubheidade no especificadas anteriormente 
17.29-2-02 - Aluguei de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
3329-5-01 -Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 
85.92-9-03-Ensino de música 

CÓDIGO E ocsceçÃo DANATUREZAJURbCA 

213-5 -Empresário (individual) 

ÍiJOUK0 	 NÚMERO 	ftãMFLGMENIO 

SIT Comunidade de Varna Grande 	 100 	 CASA 

CE P 	 BMRRQ'DISTRITO 	 jiiiinscb'IO 	 IJF 

47,530-000 	 Zona Rural 	 OLIVERA DOS BREJINHOS 	 BA 

1 ENDEREÇO ELEtRÔNICO 	 TELEFONE 

[edvando]esusvieiraoutlook.com  ________________ (75) 99304732 

1 
DATA OA SrTUAÇÃO CAOM1RAL 

08/05/2017 

DATA DAS4TU/Ç4C ESPECLa. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o  1M34, de 06 de maio de 2016. 

Ernffido no dia 0710212018 s 12:03:30 (data e hora de Brasilia). 
	 Página: 111 

Consulta USA 1 Capital Social 
	

Voltar 
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Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

Identificação 

Nome Empresarial 
EDVANDO JESUS VIEIRA 85331520510 

Nome do Empresária 

EDVANDO JESUS VIEIRA 

Nome Fantasia 
MEG 

Capital Social 

18.000,00 

Ti° da Identidade Órgão Emissor 

1597646024 	SSP 
UF Emissor CPF 

BA 	 853.315.205-10 

• Condição de Microompreendedor Individual 

Situação Cadastral Vigente Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 	 08/05/2017 

Números de Registro 

CNPJ 	 PIRE 

27.678.93010001-55 29-8-0546264-8 

Endereço Comercial 

CEP 	 Logradouro 	 Número 

47530-000 	SITIO Comunidade de Varzea Grande 00 

Complemento Bairro 

CASA 	 Zona Rural 

Município IJF 

OLIVEIRA DOS BREJINI-IOS BA 

Ponto de Referência 
Centro comunitario de Varzea Grande 

Atividades 

Data de Início de Atividades 

08/05/2017 

Código da Atividade Principal 

77.29-2102 

Código da Atividade 
Secundária 

1 	90.01-9102 
2 	93.29-8199 
3 	85.92-9199 
4 	82.30-0101 
5 	43.21-5/00 

6 	82.19-9/99 

/ 	73.15-0/99 
8 	33.29-5/01 
9 	96.09-2199 
10 85.92-9103 

Descrição da Atividade Principal 

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 
instrumentos musicais 

Descrição da Atividade Secundária 

Produção musical 
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
Instalação e.manutenção elétrica 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente 
Outcas atividades de publicidade não especificadas anteriormente 
Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 
Ensino de música 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença, Funcionamento Provisório - declaração prestada no 

momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que onheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do 
Municipio para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ornbicntois, 

tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços 

públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento 

Provisório. 

1'? 



( 	PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N2 13.798.90510001-09 

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, deste Departamento, não constatei débito em 

nome da Empresa EDVANDO DE JESUS VIEIRA inscrita no CNPJ sob o número: 

27.578.93010001-55, 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 da data de sua 

emissão. 

Departamento de Tributos de Oliveira dos Brejinhos, Bahia, em 07 de Fevereiro de 

2018. 

LBUfO FranCi$C0t0a 

Diretor De Oepart. De 
Decreto W '5w2O1l 



PREFEITURA DE OLIVEIRA DOS BREMNHOS 
ESTADO DA BAHIA 
CNPJ N° 13.798.90510001-09 

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: 9.550076-5 SSP-SP e CPF: 673.985.298-72, residente e domiciliado na Rua Daniel Leite, 20— Centro - Oliveira 
dos Brejinhos-Ba. 

CONTRATADO: EDVANDO JESUS VIEIRA 85331520510/MEG, INSCRITA NO CNPJ/MF 27.678.93010001-55, com sede no Sitio Comunidade 
de Varzea Grande, Zona Rural Oliveira dos Brejinhos-Ba, neste ato representada pelo Sr. Edvando Vieira, brasileiro, maior, capaz, devidamente 
inscrito no RG 1597646024 SSP-BA E CPF 853.315,205-10. 

OBJETO: Contratação do grupo musical "MEG" 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$3.000,00 (três mil reais), sendo que o pagamento será realizado a partir da data de apresentação do show 
musical, 17 dejaneiro de 2018, até o dia 17 de fevereiro 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: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 
Fonte: 00— Recursos Ordinários 
ASSINATURA: 16 de 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, á conveniência da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da Lei n° 8666193. 
Carlos Augusto Ribeiro Portela/Prefeito 

ATESTADO DE PUBLICAÇÃO 

Atesto para os devidos fins de direito, que o EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO 
N°210/2018, 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 	Comes 
SecretMo de Administração 

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