
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000 - Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37 www.seabra.ba.io.ora.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° S112/2020
CREDENCIAMENTO N° 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 137/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a
Praça Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste
ato represento pela Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES
ARAÚJO, brasileira, inscrita no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-
91 e portadora do RG. n° 581666887/SSP-BA, Rua Jacob Guanaes N° 131, Centro, Seabra-
BA, doravante denominado CREDENCIANTE, e de outro lado o Microempreendedor
individual, ADMILSON SILVA SANTOS, inscrito no CNPJ sob n °13.103.749/0001-06,
situado à Avenida Lindolfo Moreira, 570, Casa, Bairro Tamboril, Seabra/BA, nesteato
representado pelo Sr ADMILSON SILVA SANTOS, brasileiro, maior, empresário, portador
do RG n.°1137424877-SSP/BA E CPF n.°018.557.015-10, com mesmo endereço, a
seguir denominado(a) de CREDENCIADO(A), pactuam o presente termo, cuja celebração
foi autorizada pelo Processo Administrativo n.°137/2020, derivado do Edital de
Credenciamento n.° 02/2020. O presente contrato será regido pela Lei n.°: 8.666/93, e
legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da
proposta e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de sonorização de propaganda
volante em carro de som e locução ao vivo, para divulgação e realização de projetos,
campanhas, visando atender as demandas do Fundo Municipal Saúde de seabra -
Secretaria Municipal de Saúde, mediante pagamento de preço unitário previamente fixado
pelo contratante, conforme condições do edital referido, pelos termos da proposta e planilha
a seguir:

QTD UND VL. UNT. VL. TOTALDESCRIÇÃOITEM
Locação de carro de som - porte
pequeno contendo no mínimo 08
médios grave, 08 cornetas e 08 twiter
e microfone com fios

300 Hora 30,00 9.000,001
Sede do

Município.
Locação de carro de som - porte
pequeno contendo no mínimo 08
médios grave, 08 cornetas e 08 twiter
e microfone com fios

Diária 12.000,0040 300,002
Sede do

Município.
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Locação de carro de som - porte
pequeno contendo no mínimo 08
médio grave, 08 cornetas e 08 twiter
e microfone com fios - Zona Rural.

3 Diária5 400,00 2.000,00

Locução em eventos ao Vivo - Sede
do Município.

6 20 Hora 80,00 1.600,00

TOTAL 24.600,00

CLÁUSULA SEGUNDA-DA VIGÊNCIA:

2.1. A vigência do presente TERMO será de 09 de junho de 2020 a 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado, conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos
períodos, até completar a duração máxima de 60 (sessenta) meses, a contar da data inicial
de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 da Lei 8666/93.

2.2. Durante a vigência do contrato é obrigatório que o contratado mantenha regular todas
as condições de habilitação e que informe toda e qualquer alteração na documentação
referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1. O valor global estimado para Credenciamento, visando a prestação de serviços de
sonorização de propaganda volante em carro de som, para divulgação e realização de
projetos, campanhas e eventos, e locução ao vivo de eventos promovidos e ou apoiados
pelo Município, para fazer face às despesas relativas ao seu objeto, abrangendo a vigência,
devendo ser tratado apenas como dado estatístico visando determinar a base de cálculo
para aplicação de penalidades previstas neste instrumento. Não pode, portanto servir de
base rígida para apresentação de Nota Fiscal/Fatura Mensal, já que o total de gastos do
mês dependerá dos serviços, efetivamente prestados no respectivo período.

3.2. Estima-se o valor de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), para o
período de vigência deste Termo de contrato.

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data
do atesto da Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio
de Ordem Bancária para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as
exigências administrativas em vigor;

3.3.

Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária
serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o
3.4.
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cumprimento das exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias;

3.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ónus para a Contratante;

3.6. Antes do pagamento, a CONTFtATANTE verificará, por meio de consulta eletrónica, a
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais,
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;

3.7.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”,
nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n.° 8.666 de 1993;

Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação3.8.
aplicável

O preço dos serviços a serem contratados será fixo e irreajustável pelo período de 12
(doze) meses, após este prazo, em caso de prorrogação contratual, os preços dos serviços
contratados poderão ser reajustados de acordo com o disposto na alínea “d”, do inciso II, do
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação da empresa vencedora, desde
que acompanhada da documentação que comprove a efetiva procedência do pedido;

3.9.

3.10. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/recibo,
esses deverão ser corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não respondendo o
Município de Seabra-Ba por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos
pagamentos correspondentes;

3.11. Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais
condições estipuladas neste instrumento, o contratante pagará a (o) contratado(a) o valor
correspondente aos serviços prestados.

3.12. Do valor acima descrito deverá ser destinando um percentual mínimo de 50%
(cinquenta por centos) para pagamento com custos diretos e de 50% para o pagamento de
custos indiretos e demais encargos.

3.13. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
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4.1. As despesas resultantes deste contrato correrão a conta das seguintes dotações:

Unidade: 06.00 Secretarias Municipal de Saúde
Atividade: 2037-Gestões do Bloco da Vigilância e Promoção a Saúde
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica
Fonte: 02

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

5.1. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A):

5.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de serviço em
conformidade com as especificações básicas constantes do edital, do instrumento contratual
e da ordem de serviço;
5.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos
seus empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos
instrumentos contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação,
hospedagem e outros que venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do
credenciamento;
5.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao património do Município de
Seabra- Ba ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ónus decorrente;
5.1.5. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de prestação de
serviço, todas as condições que ensejaram o credenciamento e contrato em especial no
tange à regularidade fiscal e trabalhista;
5.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços objeto deste edital, nos
termos da legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação;
5.1.7. Permitir a fiscalização da contratante;
5.1.8. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus
anexos, bem como as obrigações previstas neste contrato. Aceitar ocorrência de alterações
contratuais, inclusive com referência a acréscimos e supressões do objeto do contrato, nos
termos do art. 65, da Lei n° 8.666/1993;
5.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno
desempenho da fiscalização a cargo da Contratada;
5.1.10. Informar, ímediatamente, à Contratada, eventual impossibilidade de realizar dos
serviços, bem como a ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução
dos serviços;
5.1.11. A Contratada poderá conceder prazo para que o(a) Contratante regularize suas
condições de habilitação - sob pena de rescisão contratual - quando não identificar má-fé
ou incapacidade sua de corrigir a situação;
5.1.12 A inadimplência do(a) Contratado(a) com referência aos encargos trabalhistas
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fiscais, comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Contratante a
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização do serviço.
5.1.13. O(A) Contratado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do
Município, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da
Lei n° 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita e a eles se submete;
5.1.14. 0(A) Contratado(a) deverá realizar o serviço no prazo de 48 horas, contado
após o recebimento da ordem de serviço.

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

5.2.1.Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato;
5.2.2.
leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, os quais a
contratada aceita e a eles se submete;
5.2.3. Exigir da contratada o cumprimento integral deste edital e do contrato;
5.2.4. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos
serviços pelo contratado, sendo-lhe facultado o descredenciamento e a rescisão contratual,
quando caracterizada a prestação considerada de má qualidade, mediante a verificação
através de processo administrativo específico, com garantia da representação do
contraditório e da produção da ampla defesa;
5.2.5. O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59
e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a)
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete.

CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES:

Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
6.1.1.
6.1.2.

6.1.

Advertência;
Multa de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem

a cumprir com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até
a data da sua liquidação através do índice de correção monetária apontado neste edital e no
contrato;
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
6.1.4. Poderão ser declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 6.1.3;
6.1.5. As sanções previstas nos item 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 deste edital poderão ser
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aplicadas juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
6.1.6. No caso de aplicação da sanção estabelecida no item 6.1.4, fica facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;
6.1.7. As sanções previstas nos itens 6.1.3 e 6.1.4 deste edital poderão também ser
aplicadas às empresas ou as pessoas físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei
8.66693:
6.1.8. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
6.1.9. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
6.1.10.
virtude de atos ilícitos praticados.
6.2. AO(À) CONTRATADO(A) poderão ser aplicadas as sanções e penalidades
expressamente previstas na Lei n° 8.666 de 21.06.93, no Edital da Licitação e noContrato.

CLÁUSULA SÉTIMA-DA RESCISÃO:

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em

Nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666/1993, são motivos para a rescisão do contrato:
7.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
7.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
7.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração acomprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
7.1.4. O atraso injustificado no início do serviço;
7.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
7.1.6. A ocorrência de subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do(a)
Credenciado(a) com outrem, a sua cessão ou transferência total ou parcial, bem como a sua
fusão, cisão ou incorporação;
7.1.7. O desatendimento das orientações dos representantes designados pela Contratante
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
7.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do art.
67, da Lei n° 8.666/1993;
7.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
7.1.10.
Credenciado;
7.1.11.

7.1.

A dissolução da empresa ou sociedade, bem como o falecimento do

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do
Credenciado, que prejudique a execução do Contrato;
7.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa;
7.1.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Contrato;
7.1.14. O descumprimento de norma sobre trabalho de menor (art, 27, inciso V, da Lei
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n° 8.666/1993), sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
7.1.15.
inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93, antes de ser efetivada a rescisão, o(a) contratado(a)
será notificado(a) para, no prazo de 60 (sessenta) dias restabelecer as referidas
condições.
7.2. A rescisão do contrato poderá ser:
7.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na Lei
8.666/03;
7.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
7.2.3. Judicial, nos termos da legislação;
7.2.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurados o contraditório e a ampla defesa;
7.2.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente;
7.2.6. A ocorrência de rescisão unilateral do contrato acarreta a retenção dos créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração;
7.3. A rescisão não eximirá o(a) Contratado(a) em relação a outras responsabilidades
que, legalmente, a ele possam ser imputadas.

CLÁUSULA OITAVA- DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

Ocorrendo a falta de manutenção das condições de habilitação prevista no

8.1. O(A) Contratado(a) não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no
todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA NONA- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço,
objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na hipótese
de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea económica extraordinária e
extracontratual;

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato. Os acréscimos ou supressões quando cabível serão
formalizados por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-DA FORMA DO SERVIÇOS/FORNECJMENTO:

9.1.

9.2.

10.1. A prestação de serviços deverá ocorrer no prazo de 48 horas, contado após o
7
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recebimento da ordem de serviço;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento;
11.2. Os referidos prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da
Prefeitura Municipal de Seabra - Ba;

11.3. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelo
disposto na Lei 8.666/93 e demais preceitos de direito público, aplicando-lhes,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito
Privado, na forma do Art. 54, da Lei 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do
mesmo diploma legal;
11.4. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n.° 8.666.93 caberá
recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, observando-se o
disposto no art. 109 da Lei Federal n°8.666/93;
11.5. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Administrativo
n° 137/2020 e Edital de Credenciamento n° 02/2020, que lhe deu causa, para cuja
execução, exigir-se-á rigorosa obediência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

Fica eleita a Comarca de Seabra/BA como competente para dirimir quaisquer12.1.
questões oriundas do presente Termo de Contrato, recusando qualquer outra por mais
privilegiada que seja.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores em12.2.

02(duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito na presença de duas
testemunhas.

Seabra/BA de junho de 2020.

Admilson Silva SantosKÁTIA MTLENE LOPES ARAÚJO
Secretaria Municipal de Saúde/Gestor FMS
PELO CREDENCIANTE

PELA CREDENCIADA

Testemunhas:

1» ifâFntÚnPNome:
CPF:

Nome:
CPF:
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.103.749/0001-06
Razão SOCIALSADMILSON SILVA DOS SANTOS
Endereço: AV LINDOLFO MOREIRA 540 CASA / TAMBORIL / SEABRA / BA / 46900-

000

A Caixa Económica 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 0 FGTS.
Validode:07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030701460589549372

Informação obtida em 31/05/2020 18:59:53

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

https://consulta-crf.caixa.gov br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADMILSON SILVA DOS SANTOS 01855701510 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.103.749/0001-06
Certidão n°: 12549018/2020
Expedição: 31/05/2020^/

às 18:54:46
Validade: 26/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ADMILSON SILVA DOS SANTOS 01855701510 (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.103.749/0001-06, 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 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 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 juridica, 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.

.':v 4-.:• - > ;çerç ri..
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Emissào: 31/05/2020 18:57

SECRETARIA DA FAZENDA

I . .n

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°: 20201554902

RAZÃO SOCIAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

13.103.749/0001-06

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 31/05/2020, 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 origina!de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministóno da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegahva-ipt



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

SEABRA - BAHIA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Certidão N°: 00000008

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Contribuinte; ADMILSON SILVA DOS SANTOS

Endereço: AV. LINDOLFO MOREIRA, 540 TAMBORIL

Complemento: OUTRAS ATIV. DE PUBLICIDADE

SEABRA - BACidade/UF:

CPF/CNPJ: 13103749000106

Inscrição Estadual/RG:
5303711000114Inscrição Municipal:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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
e inscrições em dívida ativa do Município, administrados pela Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da
Fazenda Municipal.

GERADA EM: 08/04/2020 13:42:48 horário do Brasília

EMITIDA EM: 31/05/2020 18:52:32 horário de Brasília
VÁLIDA Art: 07/07/2020 /

CHAVE DE VALIDAÇÃO; XkMOzTvu

Verifique a autenticidade dessa certidão acessando o portal:.htttóÔMfltóeefiínjermaJic^̂
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.



31/05/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Garal da Fazenda Nacional

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

Nome; ADMILSON SILVA DOS SANTOS 01855701510
CNPJ: 13.103,749/0001*06

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 (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tPGFN).

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 previstes
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:/iV*w.pgfn.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RF8/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014.
Emitida às 18:52:42 do dia 31/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida atê 27/11/2020/
Código de controle da certidão: BBA6.9430.F070.E354
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

i
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Diário Oficial doSegunda-feira
6 de Julho de 2020
2 - Ano - N° 2803 Seabra MUNICÍPIO

Extratos de Contratos

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA
CNPJ: 11.235.051/00001-19

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: S112-2020
CONTRATADO: ADMILSON SILVA SANTOS
OBJETO: prestação de serviços de sonorização de propaganda volante em
carro de som e locução ao vivo, para divulgação e realização de projetos,
campanhas, visando atender as demandas do Fundo Municipal Saúde de
Seabra - Secretaria Municipal de Saúde.
INICIO: 09/06/2020 FIM: 31/12/2020
Credenciamento: 02/2020
VALOR: R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO:
Unidade: 06.00 Secretaria Municipal de Saúde
Atividade: 2037
Elemento: 3.3.90.39.
Fonte: 02

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XDDQ1IQBLRZSFLWTKC20HG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.


