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Prefeitura Municipal de Una 

Estado da Bahia 
Coordenação de Administração Tributaria 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 
Validade 09/03/2022 

N° 0000395 / 2021 

 

Nome/Razao S 	 ILVA DE JESUS 
Endereco: FAZENDA SÃO JOÃO, N° SN - - REG. VILA BRASIL - UNA - BA 
CPF: 	019.217.195-08 	 Insc Est/RG: 

A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 622 da Lei 
Municipal N°. 596, de 21-12-1999 - Codigo Tributario Municipal, combinado com o 
disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 5172, de 25-10-1966 - Codigo Tributario 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

A presente Cedida° nao servira de prova contra cobranca de quaisquer debitos 
referentes a recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser apurados 
pela Secretaria Municipal de Financas. 

Observacao 
xxxxxxxxxxxx 

Una (BA), 10 de Setembro de 2021 

Alessandro Marqdos-Ctitves-_ _— 

Coordernador de Administração fributana 
por Decreto n°204 de 11.07.2021. 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERAO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia CEP 45_690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emi§sii6:13/09/2021 08:47 

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°: 20213765289 

NOME 

FABIO SILVA DE JESUS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	 CPF 

019.217.195-08 

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 13/09/2021, 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.basovár  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: FABIO SILVA DE JESUS 
CPF: 019.217.195-08 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos mis. 205 e 206 do CTN, este documento temos mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n

°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão erpitkia gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. Emitida 	18:5548 do dia 12/09/2021 <hora e datado Brasília>. 
Válida até 11/03/2022. 
Código de controle da certidão: EF74.AB93.AAEE.5BC2 
Qual ue sura ou emenda invalidará este documento. 



• 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FABIO SILVA DE JESUS 
CPF: 019.217.195-08 
Certidão n°: 28 	2021 
Expedição: 12 	às 09:22:23 
Validad 1 
de sua 	180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

Certifi 
019.21 	

ABIO SILVA DE JESUS, inscrito(a) no CPF sob o n' , 
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Traba histas. 

Certi Ao emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabal o, 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 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. 

r.uvldas e Sugestões: mdtfitst.jus.N. 



INSCRICAO 
COD, ATIVIDADE INSCRICAO COMERCIAL 

1794-12 
CPF/CNPJ 
019.217j -08 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

 

      

PRACA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14- CENTRO 

UNA - BA - CEP:45690-000 

Alvara 
DE LICENCA N°215 

PARA 

LICENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCALIZACAO 

NOME/RAZAO $OC Ri 

FABIO SILVA DE JESUS 

NOME FANTASIA 

ENDERECO 

AVN ILHÉUS, S/N° N° SN VILA BRASIL - UNA - BA 

ATIVIDADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

RESTRICOES 

CARRO F4000 - PLACA JLE 6816- CHASSI - JBF T 	D4756 

• ssegoofrargatki49 - 134°  

legI0  
'DATA,EMISZO 

A 0/09/2021 

Rlif E 

VALIDADE 
31/0tf 

MUNICIPAL DEU 
is5o. f‘scatgaçáo 

te s.: t 

-r-, 

Led» 
;7 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Pregâo 016/2018 
Menor Preço Global 

8f 

 

ESTADO DA BAHLA 
0.1{ 6  

ONÂMe, 

• 

CONTRATO N°. 105/2018 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa FABIO SILVA DE 
JESUS para os fins que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia; pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RO n° 0971162468 SSP/BA e CPF n° 014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, a Empresa FABIO SILVA DE JESUS, 
estabelecido no ASSENTAMENTO IPIRANGA, ZONA RURAL, Una — BA, inscrita no CPF n° 
019.217.195-08 representado neste ato, por FABIO SILVA DE JESUS, CPF n° 019.217.195-
08, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante 
as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei da Diretrizes e Base LOA ng 9.394, nu 
art. 42, inciso VIII: em conformidade com a proposta de presas apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

Item Lote Código l Especificagio Ma roa ~dr CurSifide Unitbo Des.ard0 Mor Total 
00001 00006 00000037 PAU FURADO X VLA ERASE (VESP) MES 10,000 3202,200 32.032,00 

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR O 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

Prefeitura Muniopal de Una 
Praça Or. Manoel Perche de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73)3236-2186 
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2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de 3.203,20 (TRES MIL DUZENTOS E TRES REAIS E 
VINTE CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 	.• 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 	 ,, • 

• 
CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência • impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por Parte da --
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do ;NPC do IBGE, do mês anterior ao vencitnento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(14-0" onde. VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n°9.265/2004. 

• 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2018: 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTÃO DOS RECURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL — ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS — PESSOA FISICA. FONTE DE 
RECURSO: 04— SALARIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÉNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 13 DE MARÇO DE 2018 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2018, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
6.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 
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CLÁUSULA SEXTA...DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obrina-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licátação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLAUSULA, não transfere à1Preferitura Monlóitial aetUrlailesponsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do.CONTRATO:' 
63. a CONTRATADA é resPopSável!'pelokidanós rickadciOililinitarriente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua CulPii:Ou ';c1olo; egercOção do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade;à lsSlzação',815-4.,áportiparifiarii'énto pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada`..'Ét.reipíráivcartpiRrenii4Verkeirconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em pattetAyobjet6dOCONTRATO,Stivqiierse verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes d execução dos élVlÇôSr 
63. facilitar a mais ampla e rhiliOcioSafiscaliiação ?:i.e.enegiiçiálitlot serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura' Municipal de  
63. comunicar imediatameinteL .0 ;Prefeitura 11hái.i,icidat- 	Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer eni seu contrato 
62. a CONTRATADA obrigate. aO:jteConheCirtielitef:kle qbê ã iriexecução total ou parcial d 
presente CONTRATO enseja .",,a'sue'rescisid,i-,,Com-aal..'coneqüentes penalidades contratuais 
as demais previstas em Lei Ou:regUlamento;,.:?-:,,, 	21'; 	 ;I: 
63. a CONTRATADA fica 4150Éiada a ace4r-iiqiét-selmos,'êtiv:UPressões que se fizerem 
objeto, de até 25% (vinte e 'cintoy-Por, cente) - :áiTiiáltirinicialatualizado do Contrato, 'na for 
prevista na Lei Federal n° 8.666/9.3;•:;:à 
63.1. as supressões poderão sei` iiipenpre0)eiSrefj:00tle.lqué:ttairkiesultado de acordo entre 
as partes; 
63 a variação do valor.Coratualiparafgerface ad::reajtiste.:`de onitota?revisto neste Contrato, 
as atualizações, comPéneaçãêí; dtr:tienetkpes --firianCeireáL.;idedorreintes das condições itb 
pagamento aqui previstaa.;tiehtjeOrtiO,0,•entitobti:de:;tiotaç4S orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, "pão.'-(Parátterilatriu.altéração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila disperieánddÁCélébfação de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos gire realizarão,o transporte e,scolar, pcm sua marca, modelo, placa, 
chassis, renavan, quantidade-  de lOgareà- e.ánb,de' fabriCaçãoI 'acónibanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o temi d de vistoria de cada veiculo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração Conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. I 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, lI, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro - CNPJ 13.672.605(0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000 

Tel. (73)-3236-2021 - Fax. (73)3236-2186 
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IAO:i.. 	
r:j.....t..„1.,,. 

	

,..., . 	. 	.. 
CLAUSULA OITAVA — DAS .' NV_ ES E.PENALIDADESi':..ff" ' 

4, 1 1,_,H,..L.,,,,..r.I:,,  • 8.1. para a aplicação das penalidades pregiste:.Serão;Ptelietras em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuizõs dela adyindOe.:perabal.Adifiiriietiaçãopública e a reincidência na 
prática do ato conforme diáCiirninedo.a Seguir:::::..',.... 	":- I 	 ....1.  . 1.:t.„ 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA;I:cprii '0 :intuito delágisfraf,ri corripdriamento inadequado do .. 	.. 	„ . 	. 	 , ..,. 	. 	.. licitante e/ou O 	contratado'c;sertdocablvat'apanas-em;faltlasleVeS.::que;não acarretem prejuízos 
graves ao Município"; .1 	•••.: 8.1.2. constituem ilícitos adr.1 inistrativos_aa.dorldutatsr..previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim: como eni•déCreidIegblarhentador do pregão, sujeitando-se os 
illíldtores às cominações lega, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive -por atraso injustificado c na, execução do contrato, 
sujeitará o contratado t:int.ilta Se'tniirt2.qu'e áera'gradtrad.i'SaUirtio com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

ti - 0,3% (três décimos Por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

- 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 

O solicitar da Contratada, a qtIaillielItknipo; iiiireeritãO4de'dè'Cumentos relacionados com a 
execução do contrato. 	ff.,  	 

Parágrafo único: A ação ou?cithiasio,•-total.eit:hparbial, da' fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total ratponsàbilidade ria eXiciáção,rdb córitrato. 

7.1. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronog ramas de 
execução, quando for o caso; 

c) promover, com a presença; da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para Q recebimento.d0 tiagernentos; 

d) esclarecer prontamente as,L'''..ÁC(:ridas". descidheatadliuisolicttandq, ao setor competente 
Administração, se necessário; pir :ide'.e$peclali*ti50;,;y2' 

e) fiscalizar a obrigação da bontratacia."49:-Matítéry,dutaljtelôda: a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigaçõet-frasátiinidas?»Eiá';Condiõ5ei de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 	"1- 	trr:. 	 ..t 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Or. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer muita porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 	, 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração' de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lá. . 

CLÁUSULA NONA-- DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüè-nci 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas tipóte 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

5 
CLÁUSULA DÉCIMA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: ' 
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10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n°01612018; . 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 411 	qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 13 de março de 2018. 

?-toLSCc„..,D 	 019  
FABIO SILVA DE JESUS 

Contratado 

estemunhas: 

 

MI74 Jcni ï,  
CPF/RG: 

04 512Z,  et fc? 
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ESTADO DA BANIA 

CONTRATO N°. 118/2019 

• Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa FABIO SILVA DE 
JESUS para os fins que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n°0971162468 SSP/BA e CPF n° 014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município. 

na  Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do Outro lado, a Empresa FABIO SILVA DE JESUS, 
estabelecido no ASSENTAMENTO IPIRANGA, ZONA RURAL, Una — BA, inscrita no CPF n° 
019.217.195-08 representado neste ato, por FABIO SILVA DE JESUS, CPF n° 019.217.195-
08, resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante 
as clausulas e condições seguintes: 

• CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LDB n° 9.394, no 
art. 4°, inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM UN DESCRIÇA0 QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

01 MÊS 

PAU FURADO X VILA BRASIL E VICE VERSA, 
VEICULO 	TIPO 	CAMINHONETE 	COM 
CARROCERIA DE MADEIRA, 	MOVIDO A 
GASOLINA COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 
PASSAGEIROS. 	ABASTECIMENTO 	POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$ 3.198,88 

_ 
‘ 

R$ 31.988,80 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 31.988,80 (TRINTA MIL NOVECENTOS E OITENTA 
E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

410 	
CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1-Fi)fl onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2019: 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA° 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — MDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 — SALÁRIO EDUCAÇÃO. 
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ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FíSICA. FONTE DE RECURSO: 15 — FNDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA° 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 19 — FUNDEB 40%. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

• 5.1. o prazo de vigência contratual será de 01 DE MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2019, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a - 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condiçõgs de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 

40 
 6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre,  - 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 

• 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 	3 
Pregão 015/2019 	

0(2 
Menor Preço Global 

as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, remavam, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veículo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, designado na portaria n° 34 de 02 de Março 
de 2017 fiscal de contratos administrativos, deverá: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, defe'r'm-  inando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitostbservados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

• e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 

a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
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8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não, 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 	 • 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura Oposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e*" danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n°015/2019; 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
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10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 01 de março de 2019. 

TIAGO BISC NER 
Prefeito Municipal 

FABIO SILVA DE JESUS 
Contratado 

SOELMA SILVASDLNTOS 
Secretaria Municipal De Educação 

Testemunhas: 

1- 

    

2- 	C 2  
CPF/RG: 	\ 8  

 

  

CPF/RG:c  
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAID PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNIC1P10 DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS 
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO 

EU, FABIO SILVA DE JESUS, brasileiro, maior, portador do CPF n° 
019.217.195-08, DECLARO para fins específicos do Processo Licitatório n° 
056/2021 do Município de Una que tenho pleno conhecimento do percurso 

constante no objeto do Edital que referenda o certame citado e que o veículo de 

minha propriedade FORD F4000, COR AZUL, ANO 1994/1994, PLACA JL 
6116, encontra-se em perfeito estado de conservação, em dia com a 

documentação perante os órgãos competentes e devidamente apto a prestar os 
serviços. 

Una-Bahia, 15 DE Setembro de 2021. 

c.1.9  
FABIO SILVA DE JESUS 
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MUNICÍPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇAO 
PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 	j INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA  

• DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

DECLARO sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XXXII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021 

FABIO SILVA DE JESUS 



e.)•0 	  
FABIO SILVA DE JESUS 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

i  MUNICIPIO DE UNA 1 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNA/BA  

• 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

FABIO SILVA DE JESUS, devidamente inscrito no CPF sob o n°019.217.195- 
08, DECLARA não ser e nunca ter sido declarado inicio:51e° para licitar e celebrar 
contratos com a administração pública e que estou de acordo com as exigências 
do Edital norteador do certame 056/2021. 



MUNICíPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇAO 

PREGA0 PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: FABIO SILVA DE JESUS  
CPF/CNPJ: 019.217.195-08 	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: AV ILHEUS, SN, VILA BRASIL - UNNBA  

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
411 	FABIO SILVA DE JESUS, devidamente inscrito no CPF sob o n°019.217.195- 08, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente 

impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência 
de fatos futuros. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

Cf 	2 
AS-r-t-1  

• 

FABIO SILVA DE JESUS 
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13/09/2021 	005139975 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 	
05V2 

CERTIDÃO ESTADUAL  
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -1° 

GRAU 

FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.fibajus.bfisco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 13/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

FABIO SILVA DE JESUS, portador do RG: 1325039055 SSPBA, CPF: 019.217.195-08, residente na 4, 	FAZENDA SÃO JOSÉ - CAJUEIRO II - ZONA RURAL, Una- BA.  

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. 

005139975 
PEDIDO N°: rtmiiomii 

CERTIDÃO N°: 005139975 

• 

o 
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CAT. TARIF DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO 

COTA ÚNICA Li PARCELADO 

VALOR DO IOF (RS) REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRÂNSITO (R$) 

LOCAL DATA 

09/09/2021 UNA BA 

CAPACIDADE 

1.0 

CATEGORIA 

ALUGUEL 

PESO BRUTO TOTAL 

2.2 
POTENCIA/CILINDRADA 

61CV/1584 
CMT 

2.2 
EIXOS 

2 
LOTAÇÃO 

09P 

MOTOR 

UGA071460  
CARROCE RIA 

NãO APLICAVEL 
NOME 

CLEBER FONSECA CHAVES 

CPF / CNPJ 

977.881.125-34 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 

- DADOS DO SEGURO DPVAT 

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 

VALOR TOTAL A SER PAGO 
PELO SEGURADO (RS) 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (RE) 

CUSTO DO 
BILHETE (RS) 

CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO (R$) 

CÓDIGO RENAVAM 

00770396976 

NÚMERO DO CRV 

*** 

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÃ 

76480655224 
MARCA / MODELO / VERSÃO 

4111M/KOMBI  

ESPÉCIE / TIPO 

MISTO CAMIONETA 
PLACA ANTERIOR / UF 

CYQ5191/BA 

CHASSI 

9BW0307X72P000993 
COR PREDOMINANTE 

BRANCA 

COMBUSTÍVEL 

GASOLINA 

CAT 

*** 

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO 

SEM RESERVA 

• 

MENSAGENS DENATRAN 

Para SUS comodidade. você pode acossar este 
documento diretamente peto seu celular. Baixe o 
aplicatlyo Carteira OlgItal de Transito - COT e tenho 
acesso ao litenclamento de seu veiculo além de 
cavilas outras funcionalidades. 
Core a Carteira Digital de Trânsito - COT você pode: 

• Consukarsuas infractes e pagar multas com desconto 
• Acesser a versão digital da CNH Orno COHi 

epds 05,01, 

• Mese& a yersào digital deste UcenCiamentOKRW OURO 
• Companthare kendameneocomate 5 pessoas 
• bicara plinciFial conduta 
• Receber ansoselermall 

Selos agora a Carteira Digital de Transito CDT nas lojas Google May ou App Score 
e tenha na palma de sua mào todos os documentos para você conduzir seu 

veiculo com tranquillda de e segurança! 

CARTEIRA 
DRUTALDF 
TRANSITO 

DENATRAN remoo Iratte• 

• 
. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

' 	MINISTNRIOJOIA INFRAESIRUTURA 
DEPARTAMINTONACIOPPIL DE TRÂNSITO - DENATRAN 

'DETRAN- i3c1 

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO DIGITAL 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este Contrato Particular de Prestação de Serviços, de um lado, o Sr. CLEBER 
FONSECA CHAVES, brasileiro, maior, solteiro, residente e domiciliado 
loteamento Deus Proverá, Zona Rural, Una-Bahia, portador do CPF n° 
977.881.125-34 , doravante chamado CONTRATANTE e do outro lado, o Sr. 
ERALDO FREITAS SANTOS, brasileiro, maior, portador do CPF n° 983.372.625-91 
e CNH 03531753548 DETRAN-BA,categoria AD, residente e domiciliado neste 
município de Una-BA, doravante chamado de CONTRATADO tem entre sí, justo e 
combinado o presente contrato que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir: 

1 - O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE desempenhando as funções 
de motorista particular e as que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou 
avisos, segundo as necessidades do CONTRATANTE desde que compatíveis com as 
suas atribuições, não podendo delegar para terceiros as suas atribuições para auxiliá-
lo, salvo quando haja concordância por escrito do CONTRATANTE; 

1.1 	A prestação de serviço somente se dará, caso a CONTRATANTE saia 
vencedora no processo licitatório para contratação de Transporte Escolar 
Alternativo, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Una em 15 de 
Setembro de 2021, a data início do vínculo contratual se dará a partir das 
assinaturas no contrato de prestação de serviço entre o Município de Una e o 
Contratante. 

2 - A prestação do serviço será realizada no veículo de propriedade do 
CONTRATANTE, sendo a responsabilidade pela manutenção a cargo do 
CONTRATANTE. 

3 — O CONTRATADO receberá a título de pagamento o equivalente a R$ 
1.100,00 (Hum mil e cem reais) por mês, mediante recibo de pagamento. Fica 
estabelecido desde já, que a data para o devido pagamento será até o 50 
(quinto) dia útil após o mês trabalhado. 

4 - O prazo deste contrato será o estabelecido no Contrato entre o Município 
de Una e o Contratante 

5 - Além do desconto previstos na cláusula 3, reserva-se o CONTRATANTE o 
direito de descontar do pagamento as importâncias correspondentes às 
infrações de trânsito (multas) incidentes sobre o veículo do CONTRATANTE, 
quando na ocasião esteja sendo conduzido pelo contratado aos danos 
causados por ele no veículo ou em terceiros, quando for constatada a sua 
culpa, 	seja 	em 	acidente 	de 	trânsito 	ou 	não; 

6 —Não há vinculo empregaticio existente entre as partes, portanto ao 
CONTRATANTE não caberá qualquer pagamento a título de INSS, FGTS, 



• 

RESCISÃO CONTRATUAL ou outro encargo qualquer relacionado a vínculo 
empregatício. 

7 - Tendo assim justo e contratado, assinam as partes o presente instrumento 
em duas vias. 

Una-Bahia, 08 de Setembro de 2021. 

7:42279  
CLEBER FONSECA CHAVES 

Ígv7(2 Palz7 	CL') k.-97'étt-S 
trile/  

C_. ERALDO FREITAS SANTOS 

• 



Alessandro Marque 

Coordernador cle,Attministração Tributaria 
por Decreter,e204 de 11.07.2021. 

Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Batila 

Coordenação de Administração Tributaria 

CERTIDÃO NEGATIVA /E DÉBITO - CND 	 N° 0000396 / 2021 

Valida/dó 09/03/2022 

Nome/Razao 	CLEBER .NSECA CHAVES 
Endereco: LOT' 	- T 	AGUAS; QD 58; LT 52; LENÇÓIS, N° S/N - CASA - ROD 1 k *P 

OPE 	977.881.125-34 	 Insc Est/RG: 827298830 

A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 622 da Lei é 	Municipal N°. 596, de 21-12-1999 - Codigo Tributario Municipal, combinado com o 
disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 5172, de 25-10-1966 - Codigo Tributario 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 	- 

A presente Certidao nao servira de prova contra cobranca de quaisquer debitos 
referentes a recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser apurados 
pela Secretaria Municipal de Financas. 

Observacao 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

• 	Una (BA), 10 de Setembro de 2021 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERAO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.60510001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



1 13/09/2021 0 Emiss: • GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 	06 Vi  

(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°: 20213764998 

NOME 

CLEBER FONSECA CHAVES 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CPF 

977.881.125-34 

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 Bailia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 13/09/2021, 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 
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 	 RelCertidaoNegativa.rpt 



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

o50/ 

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

Nome: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF: 977.881.125-34 

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 Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

111 	Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 4s46:24:18 de dia 31/05/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida e 27/11/202 
Códigá de controle Øi certidão: F041.BC88.0B8D.5997 
Qua uer rasura otYemenda invalidará este documento. 



Página 1 de 1 

05 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF: 977.881.125-34 
Certidão n°: 280 	2021 

Expedição: 12/ 	às 09:11:46 

Validade. 1 	180 (cento e oitenta) dias, contados a data 

de sua e 

CLEBER FONSECA CHAVES, inscrito(a) no CPF sob o 

977.881.12 	, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

n° Certifi 

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 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. 

Dúvidas e sugestões: endt@tst.jus.br  



ATAADADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIP 

INSCRICAO 
COD, ATIVIDADE 
004929901 

INSCRICAO COMERCIAL 
2097/17 

I

CPF/CNPJ 

977.881.125 
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ocas 	iknr:..1/4.ADE 	 11111.11110r  10/09/2021 	 31101/ ' 

- ..)20\ F' LPA:L oDtariE:

Ias- 
s urn 

06' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PRACA DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14- CENTRO 

UNA - BA - CEP:45690-000" 

Alvara 
DE LICENCA N°216 

PARA 

LICENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCALIZACAO 

NOME/RAZAO SOCIAL 

CLEBER FONSECA CHAVES 

NOME FANTASIA 

ENDERECO 

LOT CANTO DAS ÁGUAS; QD 58; LT 52; LENÇÓIS N° S/N ROD LENCOIS -UNA 
-BA 

RESTRICOES 



, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 
° Pregão 015/2019 	 05  

%Cipo  
ESTADO DA BANIA Menor Preço Global 

• 

CONTRATO N°. 121/2019 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una - Estado 
da Bahia, e a empresa CLEBER 
FONSECA CHAVES para os fins que 
especifica. 

O MUNICIPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n° 0971162468 SSP/BA e CPF n°014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, o Sr. CLEBER FONSECA CHAVES, 
estabelecido na LTEAMENTO CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS, Una — BA, 
inscrito no CPF n° 977.881.125-34 representado neste ato, por CLEBER FONSECA 
CHAVES, CPF n° 977.881.125-34, resolvem e acordam na celebração do presente 
INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LDB n9  9.394, nu 
art. 49, inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM UN DESCRIÇÃO QTD R$ UNIT R$ TOTAL 
01 MÊS MAMÃO X CAJUEIRO X DISTRITO DE 

LENÇOIS E VICE E VERSA 
10 R$ 2.473,24 R$ 24.732,40 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à >A: 
Prefeitura Municipal de Una 

Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bebia. CEP 45.690-000 
Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Pregão 015/2019 
Menor Preço Global ESTADO DA BANIA 

CONTRATADA a importância total de R$ 24.732,40 (VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS 
E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

• 3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

• Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+if onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

• CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

• 4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2019: 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — MDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 — SALÁRIO EDUCAÇÃO. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
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ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 15 — FNDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA° 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 19 — FUNDEB 40%. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 01 DE MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 

• 
2019, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 

• 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 

• 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

• 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
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registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, renavan, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veículo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

• 6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, designado na portaria n°34 de 02 de Março 
de 2017 fiscal de contratos administrativos, deverá: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 

411 	exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 

• a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
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8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

• unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

• contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

• • 	9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n°015/2019; 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

,11;  
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Una (BA), 01 de MARÇO de 2019. 
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(A)' 
MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGA() PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF/CNPJ: 977.881.125-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2097/17 
ENDEREÇO: LOT CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS- UNA/BA 

• DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO 

EU, CLEBER FONSECA CHAVES, brasileiro, maior, portador do 
CPF n° 977.881.125-34, DECLARO para fins específicos do Processo 
Licitatório n° 056/2021 do Município de Una que tenho pleno conhecimento 

do percurso constante no objeto do Edital que referenda o certame citado e que 

o veículo de minha propriedade VW/KOMBI, COR BRANCA, ANO/MODELO 
2001/2002, PLACA CYQ 5191 BA, encontra-se em perfeito estado de 

conservação, em dia com a documentação perante os órgãos competentes e 

devidamente apto a prestar os serviços. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

rcite7 an F fik020,/,a (1Átri T9--7 
CLEBER FONSECA CHAVES 



09x  

MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF/CNPJ: 977.881.125-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2097/17 
ENDEREÇO: LOT CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS- UNA/BA 

• DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

DECLARO sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XXXII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

,Ân Fs4,4-3.51/4-À_  
CLEBER FONSECA CHAVES 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF/CNPJ: 977.881.125-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2097/17 
ENDEREÇO: LOT CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

CLEBER FONSECA CHAVES, devidamente inscrito no CPF sob o n° 
977.881.125-34, DECLARA não ser e nunca ter sido declarado inidôneo para 

licitar e celebrar contratos com a administração pública e que estou de acordo 

com as exigências do Edital norteador do certame 056/2021. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

:-- C21/2_i_ei.1 7 	-Z7-27 
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MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: CLEBER FONSECA CHAVES 
CPF/CNPJ: 977.881.125-34 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2097/17 
ENDEREÇO: LOT CANTO DAS AGUAS, QD 58 LOTE 52, LENÇOIS- UNA/BA 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
• CLEBER FONSECA CHAVES, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

977.881.125-34, por seu representante legal, DECLARA sob as penalidades da 
lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim 
como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

CLEBER FONSECA CHAVES • 
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CERTIDÃO ESTADUAL  
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -1° 

GRAU 

CERTIDÃO N°: 005142308 	 FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sito do Tribunal de Justiça 
(Mtp://esaj.tjba.fus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 13/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

CLEBER FONSECA CHAVES, portador do RG: 0827298838 SSPBA, CPF: 977.881.125-34, residente na 
LOTEAMENTO CANTO DAS AGUAS, QD 58, LOTE 52, LENÇOIS , Una - BA.  

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado etou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. 
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C.CAS. CM  CANAVIEIRAS BA OS 
OURICANA LV 036 FL 042 RT 000083 

002.372.975-90 

27-04-1971 I STA. LUZIA BA 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 

11.121.297-90 

AGNALDO QUEIROZ SANTOS 

ARLINDO ANTONIO DOS SANTOS 

MARIA DE JESUS QUEIROZ 

25-06-2021 , 



ANO MODELO 

1980 

CÓDIGO PENAVAM 

00218544456 
PLACA 	 EXERCICIO 
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ANO FABRICAÇÃO 

1980 

NÚMERO DO CRV 

*** 

CAPACIDADE 

POTENCINCILINDRADA 

89CV/****  

MOTOR 

02290410157 

CARROCERIA 

CARROCERIA ABERTA 

  

PESO BRUTO TOTAL 

6.0 

CMT 	EIXOS 	LOTAÇÃO 

3.0 	2 	02? 

  

  

  

   

3.0 

CATEGORIA 

ALUGUEL 

  

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLÃ 

92204018256 

MARCA / MODELO / VERSÃO 

FORD/F2000 

ESPÉCIE / TIPO 

CARGA CAMINHA° 

PLACA ANTERIOR / UF 

JMIL9245/BA 

CHASSI 

LA7PY084700 

COR PREDOMINANTE 

VERMELHA 

comBusTNEL 

DIESEL 

CAT 

*** 

MENSAGENS DENATRAN 

— OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO 

SEM RESERVA 

— INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 

CAT. TARIF DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO 

COTA ÚNICA 	PARCELADO 

VALOR DO 10F (RI) VALOR TOTAL A SER PAGO 
PELO SEGURADO (RI) 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
TRANSITO (RS) 

- DADOS DO SEGURO DPVAT 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (RS) 

CUSTO DO 
BILHETE (RI) 

CUSTO EFETIVO 
DO SEGURO (RS) 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTERIO DA INFRAES !RUMA 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO DENATRAN.. 
• 

govbr 

DETRAN. Eia 

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL  

NOME 

AGNALDO QUEIROZ SANTOS 

CARTEIRA 
DIQITAL DE 

TRANSITO 

.1 Nig. comodidade, você pode acenar este 
arumento diretamente pelo seu celular. Baixe o 

aplicativa Carteira Digital de Trânsito • COT e tenha 
acesso se licenciamento ire seu veiculo além de 

ouwas funcionalidades. 
Coma Carteira Digital de Trânsito - COT você pode: 

• Consultarsors alastres e pegar niuloas com descera° 
• Acessar a verSão digital da allit (pose CNit omitidas 

001 05,201Y) 

• ia:casar a versai, digital desse UsendamenturenvOgaou 
• Conaratinarukenciamenivagnate5~ 
• brikarr o parrapal oandritor 
• liccebermims de recai DENATRAN nitonoimmus 

Balsa agora a Carreira Digital de Trânsito - COT nas lojas. Doeste Play ou App Store 
e tenha na palma dessa mão todos os documentos para você conduzir seu 

veiculo com trampadade e segurançal 

CPF / CNRI 

002.372.975-90 

LOCAL 
	

DATA 

UNA BA 
	

04/09/2021 

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN 



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este Contrato Particular de Prestação de Serviços, de um lado, o Sr. AGNALDO 
QUEIROZ SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, residente e domiciliado na Rua 1' 
de Maio, 70, Centro, Una-Bahia, portador do CPF n° 002.372.975-90, doravante 
chamado CONTRATANTE e do outro lado, o Sr. EVANILDO DIAS DE OLIVEIRA, 
brasileiro, maior, portador do CPF n° 002.372.975-90 e CNH 05072629634 DETRAN-
BA, categoria AD, residente e domiciliado neste município de Una-BA, doravante 
chamado de CONTRATADO tem entre sí, justo e combinado o presente contrato que 
se regerá pelas cláusulas e condições a seguir: 

1 - O CONTRATADO trabalhará para o CONTRATANTE desempenhando as funções 
de motorista particular e as que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou 

• avisos, segundo as necessidades do CONTRATANTE desde que compatíveis com as 
suas atribuições, não podendo delegar para terceiros as suas atribuições para auxilia-
lo, salvo quando haja concordância por escrito do CONTRATANTE; 

	

1.1 	— A prestação de serviço somente se dará, caso a CONTRATANTE saia 
vencedora no processo licitatório para contratação de Transporte Escolar 
Alternativo, a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Una no dia 15/09/2021. 

2 - A prestação do serviço será realizada no veículo de propriedade do 
CONTRATANTE, sendo a responsabilidade pela manutenção a cargo do 
CONTRATANTE. 

3 — O CONTRATADO receberá a título de pagamento o equivalente a R$ 
1.100,00 (Hum mil e cem reais) por mês, mediante recibo de pagamento. Fica 
estabelecido desde já, que a data para o devido pagamento será até o 5° 
(Quinto) dia útil após o mês trabalhado. 

1.2 

	

1.3 	4 - O prazo deste contrato será o estabelecido no Contrato entre o Município 
de Una e o Contratante.. 

5 - Além do desconto previstos na cláusula 3, reserva-se o CONTRATANTE o 
direito de descontar do pagamento as importâncias correspondentes às 
infrações de trânsito (multas) incidentes sobre o veículo do CONTRATANTE, 
quando na ocasião esteja sendo conduzido pelo contratado aos danos 
causados por ele no veiculo ou em terceiros, quando for constatada a sua 
culpa, 	seja 	em 	acidente 	de 	trânsito 	ou 	não; 

6 —Não há vinculo empregatício existente entre as partes, portanto ao 
CONTRATANTE não caberá qualquer pagamento a título de INSS, FGTS, 
RESCISÃO CONTRATUAL ou outro encargo qualquer relacionado a vínculo 
empregatício. 

litoun,u,jSC 



7 - Tendo assim justo e contratado, assinam as partes o presente instrumento 
em duas vias. 

Una-Bahia, 08 de Setembro de 2021. 

1-44 	 fr?  
Agnaldo Queiroz Santos 

ki.f5r 	t." 'ct:N>cÓ c  
Evanildo Dias de Oliveira 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 13/09/202 08:40 

SECRETARIA DA FAZENDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CPF 

1 
002.372.975-90 

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°: 20213764972 

NOME 

AGNALDO QUEIROZ SANTOS 

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 Divida 
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 13/09/2021, 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. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

o 0 

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

Nome: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF: 002.372.975-90 

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 (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 rt°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão e ida gratuita ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014077  
Emitida 	11:47:22 do di 03/09/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida é 02/03/2022.  
Códi.. de controle da ce idão: 75C9.001B.B67B.C154 
Qua 	er rasura ou e nda invalidará este documento. 



Nome: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF: 002.372.975-9 e 

Certidão n°: 	04929 2021 
Expedição: 2/09/2021, às 09:10:19 
Validade: 10/03/2022 	180 (cento e oitenta) dias, contado da data 
de sua xpedição. 

Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Certi ica-se que AGNALDO QUEIROZ SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o n° 
002.372.975-90, 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 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. 

Dúvidas e sugestões: endt@tst.jus.br  



CERTIDÃO POSITIVA CO 

Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria 
Secretaria dá Fazenda 

EITO NEGATIVO DE DÉBITO 	N° 0000397 / 2021 

Stt°  

• 

Validade 9/12/2021 

Nome/Razao Soci MNALD6QUEIROZ SANTOS 
Endereco: TRV dETULIO VARGAS, N° 200 - - CENTRO - UNA - BA 
CPF: 002.372.975-90 	 Insc Est/RG: 

A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 
622 da Lei Municipal N°. 596, de 21-12-1999 — Codigo Tributario 
Municipal, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 
5172, de 25-10-1966 — Codigo Tributario Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao regular perante 
a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. A presente Certidao nao servira 
de prova contra cobranca de quaisquer debitos referentes a 
recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser 
apurados pela Secretaria Municipal de Financas. 

Una (BA), 10 de Setembro de 2021 

Alessandro Marques Chaves 

Coordernador 	ministração Ti..na 
204 de 11.07.2021. 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERAO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia CEP 45.690-000 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



• /Il•  .r  
4.4 

•—, 

Estado da Bahia 	051kk  
ESTADO DA BAHIA Secretaria da Educação e Cultura 

CONTRATO N° 31E/2013 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ALTERNATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA E O SENHOR 
AGNALDO QUEIROZ SANTOS. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE UNA, com 
sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, no 14, Centro, Una/BA, inscrita no CNPJ sob o n° 
06.082.157/0001-90, neste ato representada por seu Secretário Municipal o Sr. GILBERTO SANTOS 
LISBOA, portadora da Cédula de Identidade no  0255152418 SSP/BA e CPF no 193.695.495-87, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e o Senhor AGNALDO QUEIROZ SANTOS, inscrito no CPF no 
002.372.975-90, portador da Cédula de Identidade no 1112129790 .SSP/BA, residente na Av. Ilhéus, no 13, 
Vila Brasil, CEP 45.690-000, neste Município, denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no 
Processo no 002/2013, e o resultado final do Pregão n° 002/2013, com fundamento na Lei no 8.666 
e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as 
condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 013.3ETO 
1.1. O contrato tem como objeto a prestação do serviço continuado de transporte alternativo para 
estudantes, por pessoa Física para atender às, necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no 
Edital e seus Anexos. 

1.1.1. Os serviços a serem contratados caracterizam-se como atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às 
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
11..2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 
pessoalidade e subordinação direta. 
1.1.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
Presencial no 002/2013, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCÃO  
2.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DA PRESTACid) DO SERVICO  
3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

ITEM ROTEIRO UF QTDE VALOR (R$) 
UNITÁRIO TOTAL 

18 &Maio x Guanabara x Trote Serrote Km 10.400 2,30 23.920,00 

3.2. Para a execução dos serviços, levar-se-á em consideração a carga horária escolar de 200 
(duzentos) dias letivos. 
3.3. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá estar regular no Cadastro Municipal, contendo 
as atividades 1598/09 (Carro de aluguel com motorista). 
3.4. Para a execução dos serviços, a Contratada deverá estar devidamente habilitada, em concordância 
com o veiculo apresentado em sua proposta. 
3.5. Os veículos não deverão exceder a sua capacidade máxima de passageiros, em perfeitas condições 
de uso, e dispor de cintos de segurança, podendo, neste último caso, ser observada a precariedade da 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70. Una - Bailia CEP 45.690-000_ 

E-mail: educacao@una.ba.gov.br  - Tel. (73)-3236-2021 / 2022 /2023 — Fax. (73) 3236-2186 
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localidade, sem se desviar da legislação regente. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

4.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta; 
4.1.2. realizar a manutenção preventiva de seu veiculo, mantendo-o no mais perfeito estado de 
funcionamento, higiene, conservação e limpeza, para assim transportar dignamente os estudantes, 
obedecendo todas as normas de segurança previstas no Código Nacional de Trânsito; 
4.1.3. não transportar no interior do veículo e juntamente com os escolares, pessoas que não fazem 
parte da atividade escolar, materiais tóxicos, explosivos, animais domésticos ou qualquer outro 
material que possa por em risco a integridade física dos ocupantes; 
4.1.4. realizar o transporte somente através de pessoa regularmente habilitada e apta de acordo 
com a categoria que lhe é exigida; 
4.1.5. facultar o CONTRATANTE através de seu representante legal examinar ou vistoriar o veículo 
sempre que for para tanto solidtado; 
4.1.6. substituir o transporte em caso do veiculo estiver quebrado ou em reparos e de acordo com 
os padrões exigidos neste contrato; 
4.1.7. cumprir regularmente os horários pré estabelecidos pelas escolas no que se refere às horas 
de saída e chegada, e em acordo com o transporte escolar conratado pela Prefeitura Municipal, 
quando couber; 
4.1.8. seguir criteriosamente os itinerários definidos no contrato; 
4.1.9. atender a fiscalização do CONTRATANTE quanto à qualidade dos serviços e eficiência dos 
veículos disponibilizados para o transporte. 
4.1.10. ficar responsável pelo cumprimento da carga horária de 200 dias letivos e caso venha 
ocorrer imprevistos do não transporte de alunos nesses respectivos dias, fica o mesmo encarregado 
de repor o dia letivo faltado, conforme definição do Calendário Escolar. 
4.1.11. arcar com toda e qualquer despesa relacionada com a prestação do serviço ora pactuada, 
exemplo dos combustíveis, assim também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
comerciais resultantes da execução deste contrato, inclusive quanto ao seguro, prevenção 
acidentes e outros. 
4.1.12. em hipótese alguma a CONTRATADA poderá ultrapassar a capacidade de lotação do veícul 
considerando-se a quantidade de assentos ofertados. 

411 	
4.1.13. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causado 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à Prefeitura Municipal ou a terceiros; 
4.1.14. responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante 
do item anterior; 
4.1.15. apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível, a 
critério da Administração; 
4.1.16. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 
dos serviços; 
4.1.17. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.1.18. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINACÃO DO SERVICO  
5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

6.1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência; 
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6.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
6.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 
6.1.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
6.1.5. não permitir horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, 
formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que 
observado o limite da legislação trabalhista; 
6.1.6. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 
6.1.7. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
6.1.8. não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

6.1.8.1. promover ou aceitar o desvio de funções, mediante a utilização destes em atividades 
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 
qual o trabalhador foi contratado; e 
6.1.8.2. considerar os condutores corno colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade 
responsável pela contratação. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO 
7.1. 0 valor mensal para o contrato é de R$ 2.657,78 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete 
reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor total constante no item 3.1 para o exercido 
de 2013. 

7.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
7.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  
8.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, 
podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua 
duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei no 8.666, de 1993. 

8.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
8.2. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou 
de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a 
manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova 
licitação. 
8.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

8.3.1. A Contratada tiver sido declarada inidõnea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no 
âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 
Distrito Federal ou municipal, enquanto perdurarem os efeitos; 

8.3.1.1. Para tanto, a Contratante consultará o CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.00rtaldatransciarenda.ciov.br/cds),  e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 
de 	Improbidade Administrativa, 	mantido pelo Conselho 	Nacional de Justiça'
(www.cni.ius.briimorobidade adm/consultar reouerido.ohP). 

83.2. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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8.3.3. A Contratada não concordar com a eliminação, do valor do contrato, dos custos fixos ou 
variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigência da 
contração. 

8.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

9. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
9.1. O prazo para pagamento será até o 100  (décimo) dia do mês subsequente à prestação do 
serviço, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada. 
9.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, pie conterá o detalhamento dos serviços executados e será 
acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

• 9.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada com os serviços efetivamente prestados. 
9.2.2. 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. 

93. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

9.3.1. não produziu os resultados acordados; 
93.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 
9.13. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada, 

9.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
9.4.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado a 
legislação municipal aplicável. 

9.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-
corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto 
na legislação vigente. 

411
9.6. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancar' 
para pagamento. 
9.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
9.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM =IxN x VP  

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

_  (6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 
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alr4l~rner)~9 
10.1. Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos serviços continuados 
contratados com prazo de vigência Igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o 
interregno mínimo de 1 (um) ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos 
custos do contrato, devidamente justificada. 
10.2. A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato. 

10.2.1. é vedada a Inclusão, por ocasião da pactuação, de beneficias não previstos na proposta 
inidal, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal. 
10.2.2. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas 
que não datem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios 
de encargos sociais ou previdenclários, bem como.,dmreços para os insumos relacionados ao 
exercido da atividade. 

IP" 	
10.3. O interregno mínimo dét(tím;  afio'  será contadn.partirda datado fato gerador que deu ensejo 

ia LIA 

à última repactuação ocorrida oug)réOlusatt I 1 T4 i„/ 13 
IP )  10.4. O prazo para a Contratida tolidtara'repaCtuaçao encerra-se -data da prorrogação contratual 

subseqüente ou na data do ence'rrarnerito-da• vigência Soo.-  ritratoícd&não haja prorrogação. 
10.4.1. Caso a Contratada '?ião"-iolicite à repactuação-lteMpestivámente, dentro do prazo acima 
fixado, ocorrerá a preclusão do -direito à-repactuação. •-• • 	- • 

10.4.1.1. Se a vigênclardô tont-rato tiver Sido -OrorrOgádaynOya repactuação só poderá ser /1  
pleiteada após o decurtd de novo interregno mínimo de 1 (um)lano, contado na forma prevista 
neste Edital. 	 - • - • -- 

10.5. Ao solicitar a repactuaçá, ajántratada efetuará a,...coinlordVaçao da variação dos custos dos 
serviços contratados da seguláteliorMar1 /4 	 • 	• 

10.5.1. Quando a repactuação sé referir aoS-demals custids: Planilha de Custos e Formação de 
Preços que comprove o alimento dos preços.dimercadà dos itensabrangidos, considerando-se: 

10.5.1.1. Os preços praticados no mercado-ou em'outros contratos da Administração; 
10.5.1.2. As particularidades do contrato em vigência; 
10.5.1.3. Indicadores setoriaiá, tabáds-kde--fabricantes, .'valoi'es oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes*,. 	 ff__ 17 • 

10.5,1.4. Aplicação da,indiceç`ge Preeos iao -Consumidor Amplo (IPCA), ou outro que venha 
substituí-lo, divulgado pelos órgads,ofidalt,ÁratOsrit&ls ou/Orcelas de custos da Planilha em 
que couber. 	 ' 	 / 1M6. O órgão contratante:poderá ;realizar diligencias' para conferir a variação de custos alagada pela 

Contratada. 7.1.1  
10.7. Os novos valores 	s; 	'das-  repactuaçõe.tlerad>Suas vigências iniciadas 
observando-se o seguinte: 	 - • 	 "="' 

a. A partir da ocorrência do .fato:geradoirtïtirdeu cabsarrepactuação; 
b. Em data futura, desde que adoiClada,Tentrras partes, sem prejuízo da contagem de 
periodicidade para concessão das próximas repactuaç5es futuras; ou 

10.7.1. Os efeitos _financeiros da ,repactuação ;ficarão .restritos exclusivamente aos itens que a 
motivaram, e apenasein-relaçãO kdiferençã párvenftira álftefrnte —; 

108. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, 
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

10.8.1. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os 
atos ou apresentar a documentação solicitada pela Contratante para a comprovação da variação dos 
custos. 

10.9. As repactuações serão formalizadas por meio de apostllamento, exceto quando coincidirem com a 
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

ra_ARA 
111. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Municipal deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas: 

Poder: 3 - Poder Executivo; 
órgão: q — Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; 
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Unidade Orçamentária: 51 - FUNDEB; 
Projeto/Atividade: 12.361.3.2022 - Manut. do Ensino Fundamental - FUNDES 40%; 
Elemento de Despesa: 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 

Unidade Orçamentária: 51- FUNDES; 
Projeto/Atividade: 12.365.3.2020 - Manut. do Ensino Infantil de O a 6 anos - FUNDES 40%; 
Elemento de Despesa: 3390.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 

Unidade Orçamentária: 51 - FUNDES; 
Projeto/Atividade: 12.367.3.2021 - Manut. do Ensino Especial - FUNDES 40%; 
Elemento de Despesa: 3390.36 - Outros ServIços.de  Terceiros - Pessoa Física. 

L'rJ 	 et,  
Unidade Orçamentaria: 50- Fundi)" Municipal de Educação;- 
Projeto/Atividade: 12.361:3.2017 -Gestão dos 'Reé. Mánutençãdt

*

daSecretaria de Educação; 
Elemento de Despesa: 3390.36 -tOritr'oS SérViçOideifercelfõt -'Pessoa Física. 

Unidade Orçamentária: 501;Fiffido-Murildtraf de-EducaçãO; 
Projeto/Atividade: 12.361j6007= GestãO das AOS do,PNATg,' 
Elemento de Despesa: 339036---Outrbs,Serviotis de:TercèitOS pessoa Física. 

11.2. As despesas para o exercício futuro .correrão à corRaasdotabões orçamentárias indicadas e 
termo aditivo ou apostilamentoi 	1 ' ! 

,„,tkHk 
11.2-CiÁliSULA DOZÉ- DA FITCÁLIZACAO 	 „ 

121.0 acompanhamento e á fiscalização _da 	ecuçãci do' itiitrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos:serviços e da .alcicaçãO do4'recusCrs necessários, de forma a assegurar o 
perfeito cumprimento do ajuste, devendo /Serlexerddos por .um representante da Administração, 
especialmente designado, na forma dás arts(67-e-73 datei n° 8.666, de 1993. 

12.1.1. O representante .4,A da CONTRATANTE _deniera ter', a experiência necessária para o 
acompanhamento e controleda eZecução dóSêMç& e:tici,contrato. 

12.2. A verificação da adequação da P‘restaçãO, eirilco'.deverá st4r realizada com base nos cdtérios 
previstos no Termo de Referênciafem espedà`aqtréléS r_elatIvoszaoS)indices de produtividade. 
12.3. A execução dos/dontratoà:deVerá. ser-aCôniparrhada e-fisEallizada/Pdr meio de instrumentos de 
controle, que compreendarn;a menSuração ‘dos seguintes aspedloS; quando for :o caso. 

12.3.1. 09 resuitadds-.alcançadOS,Àm relação- aoroo-ntrata: ciacórn a-lierificação dos prazos de 
execução e da qualidade dediansdáda;. - • 	e\r± 
12.3.2. a adequação dos serviços prestados C PrestadOrb-finkclex cão estabelecida; 
12.3.3. o cumprimento das demais Obrigações" :ti-g:Correntes do contrato; e 
12.3.4. a satisfação do público usuário. 

12.4. O fiscal ou gestor doicontrato,, ao verificar,que, houve sundimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda drqualidade2-ga exe'ciiçãO clO senriço, deCrefá;ciorriUniccir,à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1°  do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1993. 
12.5. A conformidade dos veículos que serão utilizados na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
12.6. O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 10  e 2° do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993. 
12.7. Em complementação às exigêndas adma previstas, a fiscalização do cumprimento das obrigações 
trabalhistas e sociais da CONTRATADA seguirá uma rotina, englobando, no que couber, as seguintes 
etapas: 

12.7.1. fiscalização inicial (quando do início da execução dos serviços): 
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a. elaboração de planilha-resumo do contrato administrativo, contendo as seguintes informações 
dos empregados alocados na execução contratual: nome completo, número de CPF. 

12.7.2. fiscalização diária: 
a. conferência e acompanhamento da freqüência e da jornada de trabalho dos empregados 
alocados na execução contratual; e 
b. verificação da rotina de trabalho, para fins de assegurar a inocorrênda de situações de 
subordinação ou desvio de função. 

12.7.3. fiscalização mensal (antes dos procedimentos para pagamento da nota fiscal/fatura): 
a. elaboração de planilha mensal com informações relativas a: nome completo do empregado, 
trecho correspondente, dias efetivamente trabalhados. 

12.8. A não manutenção das condições de habilitação pela CONTRATADA deverá dar ensejo à rescisão 
contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se a 

	

kik 	
CONTRATADA não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 

12.8.1. A CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 

	

111. 	 condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé. 
12.9. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 
da Lei no 8.666, de 1993. 
12.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

CZ 	imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993. 

13. CLÁUSULA TREZE- DAS ALTERACÕES 
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei no 8.666, de 1 	. 

13.1.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acresci os 
ou supressões que se fizerem necessários, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Valor 
inicial atualizado da contratação. 
13.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

• 
14. CLÁUSULA CATORZE - DAS INFRACÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002 
e do Decreto no 3.555, de 2000, a CONTRATADA que, no decorrer da contrafação: 

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
14.1.2. apresentar documentação falsa; 
14.1.3. comportar-se de modo inidâneo; 
14.1.4. cometer fraude fiscal; 
14.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato. 

14.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contrafação; 
b. Multa: 

b.l. Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação correspondente ao mês vigente, até o limite de 30 (trinta) dias; 

. 

	

	b.2. Compensatória de até 1004 (dez por cento) sobre o valor contratual correspondente 
ao mês vigente, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser 
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 
valor total do contrato. 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA, pelo 
prazo de até dois anos; 

•Cit 
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d. Impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA e seu 
descredendamento pelo prazo de até cinco anos; 
e. Declaração de inidoneidade 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 a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados; 

14.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de lidtar e impedimento de contratar com o 
órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

14.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
14.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
14.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei BC)  9.784, de 1999. 
14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

czr 	observado o princípio da proporcionalidade. 
14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente. 

14.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 
das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

15. CLÁUSULA QUINZE - MEDIDAS ACAUTELADOFtAS  
15.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente 
adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência 
de dano de difícil ou impossível reparação. 

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
16.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 
1993: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III: a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
IV. o atraso injustificado no inicio do serviço; 
V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, dsão ou incorporação, não admitidas 
no Contrato; 
VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII, o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 10  do art. 67 da 
Lei no 8.666, de 1993; 
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
X. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do va or inicial do 
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Contrato além do limite permitido no § 10  do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993; 
XI. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja 
normalizada a situação; 
XII. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes 
de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o 
direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a 

• situação; 
XIII. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos 

1111 	 contratuais; 
XIV. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 
XV. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 1993, sem prejuízo da 
sanções penais cabíveis. 

16.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado 
contraditório e a ampla defesa. 
16.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

16.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 1 ifros 
incisos I a IX, XIV e XV desta cláusula; 
16.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
16.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
16.5. Quando a resdsão ocorrer com base nos incisos IX a XIV desta cláusula, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 
16.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das 
multas e indenizações a ela devidos, para ressarcimento da CONTRATANTE, bem como a retenção dos 
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das 
sanções previstas neste instrumento. 
16.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

16.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
16.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
16.7.3. Indenizações e multas. 

17. CLÁUSULA DEZESSETE- DOS CASOS OMISSOS 
17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei no 10.520, de 2002, no Oecreto n° 3.555, de 
2000, na Lei n°  8.666, de 1993, subsidiariamente, e do Decreto Municipal no 136, de 2006, no que for 
pertinente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

18. CLÁUSULA DEZOITO- DA PUBLICAÇÃO 
18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 
dias daquela data. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 —Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

educacao@una.ba.gov.br  - Tel. (73)3236-2021 / 2022 / 2023— Fax. (73) 3236-2186 



Pela CONTRATADA: 
GN LDt QUEIROZ SANTOS 

CPFn° 002.372.975-90 

TESTEMUNHAS: ‘. 

, 

Nome: t'4 	$.), -5 • tre Sleõ-2.03,  
CPF: 6-stens_ 
RG: 6901(13 - 

Nome: 6rfeurviii 
CPF: 	, ,siz 205 5'5 
RG: wz3,54 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Secretaria da Educação e Cultura 

 

CQkr-PID.# 

ESTADO OA BAHIA 

19. CLÁUSULA DEZENOVE - DO FORO 
19.1. Fica eleito o foro do Município de Una, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

P
Município de UNA/BA, em 07 de março de 2013. 

Ocipk, 

- 	ff"- c . - • _ 
G Urro - , TO LISBOA 	DIANE BRITO RUSCIOLEL 

	

Secretário Municipal da Educação, 	 Prefeita Municipal 
Cultura e Esporte 

ree. 

Pela CONTRATANTE: 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia CEP 45.690-000. 

E-mail educacaoatmata.gov.br  -Tel. (73)-3236-2021 / 2022 / 2023 — Fax (73) 3236-2186 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA0 PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICiP10 DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF/CNPJ: 002.372.975-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, UNA/BA 

• DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO 

EU, AGNALDO QUEIROZ SANTOS, brasileiro, maior, portador do 

CPF n° 002.372.975-90, DECLARO para fins específicos do Processo 

Licitatório n° 056/2021 do Município de Una que tenho pleno conhecimento 

do percurso constante no objeto do Edital que referenda o certame citado e que 

o veículo de minha propriedade FORD F2000, COR VERMELHA, 

ANO/MODELO 1980/1980, PLACA JML9245, encontra-se em perfeito estado 

de conservação, em dia com a documentação perante os órgãos competentes e 

devidamente apto a prestar os serviços. 

Una-Bahia, 15 DE Setembro de 2021. 

Joisn  
AGNALDO QUEIROZ SANTOS 



o0' 

MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF/CNPJ: 002.372.975-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, UNA/BA 

• DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

DECLARO sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 

inciso XXXII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 

8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

44 	•  
/AGNALDO QUEIROZ SANTOS 



MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF/CNPJ: 002.372.975-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

AGNALDO QUEIROZ SANTOS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

002.372.975-90, DECLARA não ser e nunca ter sido declarado inidôneo para 

licitar e celebrar contratos com a administração pública e que estou de acordo 

com as exigências do Edital norteador do certame 056/2021. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

/At 
AGNALDO QUEIROZ SAN OS 



MUNICÍPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇAO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICIPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGNALDO QUEIROZ SANTOS 
CPF/CNPJ: 002.372.975-90 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: TRAV GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, UNA/BA 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

AGNALDO QUEIROZ SANTOS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

002.372.975-90, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato 

superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar 

a ocorrência de fatos futuros. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

4,7-1 	 - /AL  

AGNALDO QUEIROZ SANTOS 



13/0912021 005142935 • 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -1° 

GRAU 

CERTIDÃO N°: 005142935 	 FOLHA: 1/1 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esajAjbajus.briscoiabrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 13/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

• AGNALDO QUEIROZ SANTOS, portador do RG: 1112129790, CPF: 002.372.975-90, residente na TRAV 
GETULIO VARGAS, 200, CENTRO, Una - BA.  

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a btularidade ser conferida pelo 
interessado etou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. 

PEDIDO 
No:  111415 1(111211 IuI 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

PRACA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14- CENTRO 

UNA - BA - CEP:45690-000  

Alvara 
-/ 

DE LICENCA N°217 
PARA 

LICENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCALIZACAO 

NOME/RAZAO SOCIAL 

AGNALDO QUEIROZ SANTOS 

NOME FANTASIA 

1. 	V GETULIO VARGAS N° 200 CENTRO - UNA - BA 

ATIVIDADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

[

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

INSCRICAO 

   

COD. ATIVIDADE INSCRICAO COMERCIAL 
1604/09 

CPF/CNPJ 
002)/Y9 -90 

   

RESTRICOES 

illiOndenadei€trainistabizia 
-/"" -De:10)104de 0191,292j 

DATA EM1SSA0 	 VALIDADE 
10/09/2021 

IERECO 

FORD/F2000, CARGA CAMINHÃO CHASSI LA7p,V684700 PLACA Jir:92 

P7c 

uel dos Sa 	 185  

nA MUNICIPAL ia UNA 
i^ liaça° 

z57 ima 



z 

7.44 
30654165574 
13/9510570265  

BAHIA 

- 

Tarifa Sedai de Energia Elétrica: Criada pela lei 10438, de 26/04/02 
ENERGIA ELÉTRICA • FATURA• NOTA 'FISCAL 

Mui:4k PARA USO ALE 87/07/2021 
SOmpachd de Eletricidade do Eftado da Sada 
Av Edgard Santos, 300. Cabula VI, Salvador-8A CEP 41181-900 
CNPJ 161396298001-941 Insc. Est 00476890001 www.cceiba.comAr 

afflersoomainffleconsurrati 
RUA BARAO DO RIO BRANCO 31 
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átf. 00 
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C-- DATA 68966.10 

13/03/2020 TOcAL 
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W2.42.-.FITSCRW 
1}-1041&-C1N 

(222W42AVOr 	i f- 

,inf ASPE 
ILIO SANTANA DOS SANTOS 

DOC 1068,110806 1 90. G. EMISSOR I tIF 

[T365897400 	SSP 

CPF 	 OATAWCFAEWO 
19.312.305-36 11/11/1983 
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nu6:116 
PEDRO LIMA DOS SANTOS 

RITA DE CASSIA SANTANA 

DOS SANTOS 

PERMISSAo 	MC 	AT Fm as ,..~ 
08/10/2003 

COE:LBA 
0.10011GOOJEWIE 
PEDRO LIMA D. 8 SANTOS 

CPF 415 645 375-87 
CENTRO-VILA FIRASIUVILA BRASIL 
UNA BA 
45090-000 

CIANIFICAÇA0 
SI RESIDENCIAL 
RESIDENCAL 
Com Mon^ ~Ia 7056136260 06/2021 

2110812021 

951.111.1.111 I 8291198 

Consumo Ativo(161916-TUSO 
Consumo A66911.691)-TE 
Au-AG- cimo Bandeira 	 HA 
Contnb PUIS Publica ;44  L4idl  
das por atrasa-lis 6113910170- 2310 ' 
ir c por atraso-PIF 510029110. 23/94/21 

929910P69NE 518929170- 23104121 

QUAMACie 

202.0000000 
202.00130000 

PREÇO 

066944138 
0.31409991 

- 

MOA 069 
114,82 

86,48 

1600 
3,47 
261 
9,18 
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EXERCÍCIO 

2020 

ANO "FABRICAÇÃO ANO MODELO 

1987 1987 

PLACA 

10E7790 

LODIGO RENAVAM 

00276841492 

PLACA ANTERIOR / LIE 

MPE7790/BA 
CHASSI 

LA7NH1C52397 

1 

 COMBUSTÍVEL 

DIESEL 
COR PREDOMINANTE 

MARROM 

ESPÉCIE / TIPO 

CARGA CAMINHONETE 

MARCA / MODELO / VERSÃO 

akrORD/F1000 

DATA 

31/10/ 20 
flOCAL 

BUERAREMA BA 

CMT 

* * 

EIXOS LOTAÇÃO 

02? 
MOTOR 

22904138914 

CAPACIDADE 

0.6 O ALUGUEL 

PESO BRUTO TOTAL 

0.0 
POTÊNCINCIUNDRADA 

03CV/**** 

CARROCERIA 

CARROCERIA ABERTA 

ASSINADO DIGRALMENTE PELO DETRAN 

NOME 

ADILIO SANTANA DOS SANTOS 

CPF / CNP) 

 

019.312.305-3 

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE 
VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO • SEGURO OPVAT 

Todos os ruíram acidentados em terdténo nacional estão cobertos. sejam eles motoristas. P....gram. ou pedestres. 
Darentrada rm Seguro DPVAT ¡gratuito e não é necessina a Contratasào de terceiros. 
O praia para soliCitação ria indenização do SeguroMeaié deatéBano. 

São et tipos de cobertura: 

INVALIDEZ PERMANENTE 

o 

MEMurso or oeSPESAS MÉDICAS 

 

RS 13.500.60 ATÉ RA 13.50o,olic 
sdisinurprdsivir 	""'" 

ATÉRead/moa 

Para informaples sobre e maura orvAT, pedidos:da indenisacio e reembokoandamenca 
de SePdta{deS.10CaiS de atendimento, dOtereeetaCán necesiCa. presosedando divida. 

Central de Atendimento 
pesa 	doo Oitão la. 

	

DPVAT 	01100 RU 1204 copos
• DPVAT: 	

MV.) 
OB002211139 .0 

Celleertes boieiros e ['Crer 
08000221206 r 	Acidente de Trânsito 	cmwlee [reúnam: ~O 021 1205 
atm:Ioda: 01100 021 9135 

4" SUSEIVi :=4 	• 	 a., s„,.e. 

• Seguro 

www.seguradoralider.comOr 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

LETRAN- BA 	 303S,281C9 

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO 

goubr 

30362E28100 

CAL TARIE 

* 

DATA DE QUITAÇÃO 

* 

PAGAMENTO 

COTA ÚNICA 	PARCELADO 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (RÃ) 

* 

CUSTO DO 

BILHETE (n) 

* 

CUSTO EFETIVO 

DO SEGURO (R$) 

* 

REPASSE OBRIGATÓRIO AO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

TRANSITO IRÃ) 

* 

VALOR DOIOF (RÃ) 

* 

VALOR TOTAL A SER PAGO 

PELO SEGURADO (RM 

* 

r MENSAGENS DENATRAN 

r INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT 

Para sua Comodidade, você pode atentar este 
documento diretamente pelo seu Celular. BalaCe n 
aplicativo carteira Digital de Transito - MIT e tenha 
acesso ao licenciamento de Sela veiCU10 além de 
multas Outras funcionalidades. 
Com a Carteira Digital de Trânsito - COT você pode: 

• Consultar suas infraçõese pagar multaScorn descrito 
• Acessar aversão digital da CNH crua culirs ativada. 

dee,  OSICOT 
• Arcuara versão diflui deste Ucendamento erra °Rue 
. Companlhar o tendam!~ com ata 5 pessoas 
. lograra prinopal (adutor 
• Reileineravisoede recai 

TOMO DAR ENTRADA NO SEGURO CIFRAM.  

Igh Se vese for 	ee aculeem,  dr tràr eco eu tos benslicrêno 
as indefil7p00. acene solo, immumuradoraildsmem.br  

'Pus °ante.' a ido do  Oirusludin 

DC entrada no seu pedido em uns dos postos de atendimento 
311t000ld0S. Vê podem Ter consultados no use 
wevisegittedoralittencombr. diretamente pelo aplicativo 
ao Seguro DPVAT eu pela Central de Atendmento de 
segunda a sestsfelra, das Oh Da sala no 4020•1595 (capitais e 
Regidos Metropnicannal c0000 022120e{outras Resides/ 

*Acompanhe e andamento do seu pedido no sita 
--wwwsegundaraiimmensiar, co aplicativo as mia cencrm de A„,d,„„ n„andocg, (Cor i„,„ 

un„,,, lota 022 50 l.tiiae.oa oegi.ip.,: " 

',embolso e de tensa dias, comados a cache do 
recebimento da ti ocumentacao, completa e correta, 
de acordo Com a CzabertUra pleiteado. 

• O perlodo de vigência do Seguro DeVAT corresponde ao 
ano Mil, ou sela, inira-se em 01 de janeiro e termine 
eco 31 de orneava do URIC/C113 à S. SR Ittert <Sie 
bilhete, independentamerde do vendrnento de Seguro 
DPVAT. 

• a contrelasSo da SLITHOOPTAT obrigaram-ia e deve ser pago 
juntamente tom Asnos sidra da trepaste de Propriedade 
de Veículos Autoniatares IPVA. As datas de vencimento 
aio definidas anualmente peias secretarias de /bunda de 
cada modo. 

DOCUMENTAÇÃO COMUM A TODAS AS COBERTURAS 

• lAdelini de Otocréntia (0.0) ao adente envolvendo a Tema. 
emitido por Omar, coada' competente 1Pulada feder* Paina 
sodemMa federal. Pokia teAL espia mirar e Bombeiro Aleitara 

• Formulário do Pedido do Seguro DPVAT. disponlvel 
no 	link vemvssegura dota II der.com  dariSeetwo-OPTAT) 
Corno-Pedir.indeniaactie. 

• CApia do comprovante de resi comia. 

. cópia do danamento de identificação: Caneta de identidade' 
RG ou se não existir. Canele, cle Trabagio e Previdência Soda' 
(CACA betaste., Radical de ”a4;ltasac (COAR 

• Cópia do CPC. 

• ve selo nãe t,eari drêsdameete licenciado se o 
seguro abriga:tono não ou pago de aturda (cora de 
0.003n117 - CiSefig0 de transito Brasileiro. 

• O Seguro OPTAT doma Importante fonte de receita para 
a Uma., dado que: 

• 4S% do valer do prêmio aio destinados ao sistema 
único de Seta. - SUS paro custeio da asststentia 
médica.haspltalar is vitimas de acidentes de trânsito 
(Lei 0.212,15911. 

• S3/4  do valor do prêmio sSo destinados ao DepartinISMO 
NaCSOPIDi de Trairses 	DENSO MM. Paca alaiicaiSo co 
programas acotulados à prevençáo de acidentes de 
transito11A ir 9$03/1957 -Cadigo de Transito &SENIS.) 

r OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO 

SEM RESERVA 

CARTEIRA 
DIG,ITAL DE 
TRANSITO 

DENATRAN esoaaa 

Ralam mora a Carteira Olgital de Trânsito - COT nas lojas Google Play ou App Store 
e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu 

veículo som trenquilidede e segurança! 

se 	 .seguradoralider com•larrSeguro-DPVAT/Como-Pediãln denizaca o 
sentira o detalh MACEM cla documentara o neCersaria para cada csbort:lro.  

Selliffieemen~ 



0-• Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Coordenação de Administração Tributaria 

 

    

In •  
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ana  

Nerra# 

CERTIDÃO NEG IVA DE DÉBIT - CND 	 N° 0000394 / 2021 
Validade 09/03/20 

Nome/Razao SociaITÁbILIO SANTANA DOS SANTOS 
Endereco: RUA BARAO DO RIO BRANCO, N° S/N - CASA - DIST. DE VILA BRASI UNA - 
CPF: 	019.312.305-36 	 Insc Est/RG: 

• A Prefeitura Municipal de Una-Ba, conforme preceituam os Artigos 615 a 622 da Lei 
Municipal N°. 596, de 21-12-1999 - Codigo Tributario Municipal, combinado com o 
disposto no Artigo 205 da Lei Federal N°. 5172, de 25-10-1966 - Codigo Tributario 
Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, encontra-se em situacao 
regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. 

A presente Certidao nao servira de prova contra cobranca de quaisquer debitos 
referentes a recolhimentos que nao tenham sido efetuados e que venham a ser apurados 
pela Secretaria Municipal de Financas. 

Observacao 

XXXXXXXXXXX 

• 
Una (BA), 10 de Setembro de 2021 

	

Alessandro M.aj3ittes-Cli 	ve 
Coor ma r,4 'Administração Tributaria 
p 	D 	top 204 de 11.07.2021. 

ESTA CERTIDAO E VALIDA, SOMENTE, SEM RASURAS OU EMENDAS E AS COPIAS 
TERAO, APENAS, VALIDADE MEDIANTE APRESENTACAO DO ORIGINAL. 

Prefeitura Municipal de Una 
Praca Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tribu nos 

09/2021 08: 5 

(09°  

Emissão.  

    

Certidão N°: 20213765174 

NOME 

ADILIO SANTANA DOS SANTOS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CPF 

019312305-36 

• 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 1 1 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

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 Divida 
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. 

111 	Emitida em 13/09/2021, 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 	 ReleerddaoNegaliva.rgt 



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: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF: 019.312.305-36 

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 (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emJXida gratuitarrt nte com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida à 6:38:10 do di 08/09/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida e 07/03/2022. 
Codig de controle da ertidão: 8F3A.C20A.C963.E740 
Qual 	 menda invalidará este documento. 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF: 019.312.305-36 
Certidão n°: 28049360/ 	1 
Expedição: 12/09/20 , às 09:19:15 
Validade: 10/03/ 	2 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da #ata 
de sua xpediç 

Certifica- 	que ADILio SANTANA DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o 

n° 019.3 2.305- 	O CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalh stas. 
Certidã 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 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. 

Duvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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CONTRATO N°. 110/2019 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bebia, e a empresa ADILIO 
SANTANA DOS SANTOS para os fins 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n°0971162465 SSP/BA e CPF n° 014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, o Sr. ADILIO SANTANA DOS 
SANTOS, estabelecido na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N°, VILA BRASIL, Una — BA, 
inscrito no CPF n° 019.312.305-36 representado neste ato, por ADILIO SANTANA DOS 
SANTOS, CPF n° 019.312.305-36, resolvem e acordam na celebração do presente 
INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

11/ 	
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL H MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LOR n° 9.394, na 
art. Q. inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM UN DESCRIÇAO QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

01 

__.. 

MÊS 

JOÃO SERE. X PONTO DO ELISEU E 
VICE 	VERSA, 	VEICULO 	TIPO 
CAMINHONETE COM CARROCERIA DE 
MADEIRA, MOVIDO A DIESEL COM 
CAPACIDADE 	MÍNIMA 	DE 	15 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$ 2.358,40 R$ 23.584,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de tina, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 23.584,00 (VINTE E TRÊS MIL QUINHENTO E 
OITENTA E QUATRO REAIS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 

• 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 

• 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não senta a .CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária des pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido Conforme fórmula a seguir: VFC =VF(l+i) onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 

• 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n°9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2019 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — MDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 — SALÁRIO EDUCAÇÃO. 
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ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 15 — FNDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 19 — FUNDES 40%. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 01 DE MARÇO DE 2019 Ã 31 DE DEZEMBRO DE 
2019, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita á vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciáries, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta — 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto cio presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n°8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
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as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, renavan, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veículo, realizada peia contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
• Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 

obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, designado na portaria n°34 de 02 de Março 
de 2017 fiscal de contratos administrativos, deverá; 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

execução, quando foro caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

• 
Administração, se necessário, parecer de.especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 
a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 

• 

• 

ininin,1 ela 1 lr.a 
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8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

• III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 

• 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n°8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8 666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8,666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n° 01512019; 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
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10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 01 de MARÇO de 2019. 

gi;j: 	 CL  

ADUO SANTANA DOS SANTOS 
Contratado 

SOELMA SIL A ANTOS 
Secretaria Municipal De Educação 

Testemunhas: 

1- 	 2- 	Cfri )  

r 	' 
	

2 1 
é 	

CPF/RG: 919 92 

Prefeito Municipal 

• 

Drafoill ira rUlimirinal riP tina 
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CONTRATO N°. 110/2019 

Termo de Contrato que entre pi 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa ADI1210 
SANTANA DOS SANTOS para os fins 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n°0971162468 SSP/BA e CPF n°014.834.565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, o Sr. ADILIO SANTANA DOS 
SANTOS, estabelecido na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N°, VILA BRASIL, Una — BA, 
inscrito no CPF n° 019.312.305-36 representado neste ato, por ADILIO SANTANA DOS 
SANTOS, CPF n° 019.312.305-36, resolvem e acordam na celebração do presente 
INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

• 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato, CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LDB n2  9.394, no 
art. 42, incisa VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município 

ITEM UN DESCRIOAO QTD R$ UNIT R$ TOTAL 

01 MÊS 

JOÃO BERÉ X PONTO DO ELISEU E 
VICE 	VERSA, 	VEICULO 	TIPO 
CAMINHONETE COM CARROCERIA DE 
MADEIRA, 	MOVIDO A DIESEL COM 
CAPACIDADE 	MINIMA 	DE 	15 
PASSAGEIROS, ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

10 R$ 2.358,40 R$ 23,584,00 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

TeL (73)-3236-2021 — Fax (73) 3236-2186 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 23.584,00 (VINTE E TRÊS MIL QUINHENTO E 
OITENTA E QUATRO REAIS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às/ 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças', I 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesa6 ; 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

• CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+0" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 

• 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n°9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2019 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 01 — MDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 04 — SALÁRIO EDUCAÇÃO. 
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ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTAO 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; — 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 15 — FNDE. 

ÓRGÃO: 9 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 — FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTA() 
DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL; /— / 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA. FONTE DE RECURSO: 19 — FUNDEB 40%. 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

• 5.1. o prazo de vigência contratual será de 01 DE MARÇO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2019, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

• 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento • 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 
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as atualizações, compensações ou penaçôes financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser 
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, renavan, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veiculo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Códiáó 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O Sr. CARLOS CALAZANS DOS SANTOS JUNIOR, designado na portaria n°34 de 02 de Março 
de 2017 fiscal de contratos administrativos, deverá; 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 

execução, quando foro caso; 
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 

Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com 
a execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
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8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

I - 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescind0 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 
Presencial n°015/2019; 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO; 
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10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 01 de MARÇO de 2019. 

4 	 t:(8) 	- ( 

ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
Contratado 

TIAGO BISCHNER 
Prefeito Municipal 

 

SOELMA SILVA SANTOS 
Secretaria Municipal De Educação 

Testemunhas: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

APOSTILAMENTO  
DE ACORDO COMO ART. 65, PARÁGRAFO 8° 

DA LEI 8.666/93. 

Pregão Presencial: 27/2018 
Contrato n° 153/2018 
CONTRATADA: ADÍLIO SANTANA DOS SANTOS. 
CPF: 019.312.305-36 
APOSTILA N°. 01 
REFERENTE AO CONTRATO N°. 153/2018 

Com base no art. 65, § 8° da Lei 8.666/93 e mantendo-se os termos constantes no Contrato N°. 
153/2018, Pregão Presencial 27/2018, firmado com Adfflo Santana dos Santos, inscrito no CPF n°. 
019.312.305-36, considerando a vigência do contrato em exercício posterior à data da 
assinatura do mesmo e mudança orçamentária para o mesmo, o CONTRATANTE vem através 
desta, comunicara seguinte alteração incidental: 

• O Empenho de dotação orçamentária está discriminada conforme detalhamento abaixo: 

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa 

09 01 0909.12122112.236 3390.36.00.00 

• O recurso da presente suplementação de dotação orçamentária decorre da necessidade 
de acréscimo de dotação consignada, onde será conforme detalhamento abaixo: 

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa 

09 01 0909.12122112.236 3390.36.00.00 

09 15 0909.12122112.236 3390.36.00.00 
09 19 0909.12122112.236 3390.36.00.00 

UNA-BA, 02 de Maio de 2018. 

Tiago Birschner 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

CONTRATO N°. 153/2018 

Termo de Contrato que entre si 
celebram o Município de Una — Estado 
da Bahia, e a empresa ADILIO 
SANTANA DOS SANTOS para os fins/ / 
que especifica. 

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica, de direito público interno, inscrita no 
CNPJ n° 13.672.605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, 
Centro, nesta Cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, maior, portador do 
RG n° 0971162468 SSP/BA e OFF n°014.834565-44, residente e domiciliado neste Município, 
na Rua Félix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado, o Sr. ADILIO SANTANA DOS 
SANTOS, estabelecido na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N°, VILA BRASIL, Una — BA, 
inscrito no CPF n° 019.312.305-36 representado neste ato, por ADILIO SANTANA DOS 
SANTOS, CPF n° 019.312.305-36, resolvem e acordam na celebração do presente 
INSTRUMENTO CONTRATUAL, mediante as clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO: 

1.1. constitui o objeto do presente Contrato. CONTRATA* DE PESSOAS FÍSICAS PARA 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTUDANTES DO ENSINO PÚBLICO 
MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, SITUADOS NA ZUNA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE UNA, CONFORME Lei de Diretrizes e Base LOB n" 9.394, na 
art. 4", inciso VIII, em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da 
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente 
homologado e publicado no Diário Oficial do Município. 

ITEM UN DESCRIÇÃO QTD R$ UNIT R$ TOTAL 
01 MÊS JOÃO BERÉ X PONTO DO ELISEU E 

VICE 	VERSA, 	VEICULO 	TIPO 
CAMINHONETE COM CARROCERIA DE 
MADEIRA, MOVIDO A DIESEL COM 
CAPACIDADE 	MINIMA 	DE 	15 
PASSAGEIROS. ABASTECIMENTO POR 
CONTA DO CONTRATADO. 

08 R$ 2.349,60 R$ 18.796,80 
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CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS: 

2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ 18.796,80 (DEZOITO MIL SETECENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS); 
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa 
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais, 
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às 
leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças, 
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas 
necessárias à total realização dos serviços; 
3.3. os preços são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de crédito em conta 
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias Citeis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a 
ser regularizada pela Contratada; 
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da 
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da 
Contratada; 
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e 
imperfeições porventura apresentados após a liberação; 
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da 
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+0" onde: VFC = Valor da 
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias 
de atraso/30; 
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste 
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 9.265/2004. 

CLAUSULA QUARTA — DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2018' 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO — PROJETO/ATIVIDADE: 0909.12361112.236 - GESTÃO DOS RECURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL — ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36.00.00 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS — PESSOA FISICA. FONTE DE 
RECURSO: 04— SALARIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

5.1. o prazo de vigência contratual será de 02 DE MAIO DE 2018 À 31 DE DEZEMBRO DE 
2018, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado caso haja acordo 
entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes; 
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito 
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orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a 
natureza de continuidade dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em 
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do CONTRATO; 
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta „ 
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento / 
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO; 
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a/ 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou' 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; ; 
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução dos serviços; 
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente 
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos; 
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que, 
porventura venha a sofrer em seu contrato social; 
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do 
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e 
as demais previstas em Lei ou regulamento; 
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no 
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma 
prevista na Lei Federal n° 8.666/93; 
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre 
as partes; 

	

I 1. 	6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato, 

	

IIP 	as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de 
pagamento aqui previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares_ , 
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser.  
registrados por simples apostila dispensando a celebração de aditamento. 

6.10 Relação dos veículos que realizarão o transporte escolar, com sua marca, modelo, placa, 
chassis, renavan, quantidade de lugares e ano de fabricação, acompanhado de declaração 
formal devidamente assinada, de sua disponibilidade para a utilização no objeto do presente 
certame, bem como o termo de vistoria de cada veículo, realizada pela contratante, seguindo 
modelo disponibilizado pela administração conforme Edital. 

6.10.1. Com referência à vistoria prevista exigir-se-á conforme prevê o Inciso II do Art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro a Inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança. 

6.11. Exigir-se-á que o licitante possua veículos adequados (art. 105, II, 136 e 137 do Código 
de Trânsito Brasileiro) com vida útil mínima; 
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CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Os responsáveis pela fiscalização deste contrato, deverão: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de 
execução, quando for o caso; 

c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

e) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 

Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não 
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

8.1. para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir 
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao Município; 
8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os 
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo; 
8.1.3. a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

	

- 	10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na 
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

	

II - 	0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

	

III - 	0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

8.1.3.1. a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei; 
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8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso; 
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta; 
8.1.3.5. as multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citada; 
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar 
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 

9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe 
ao Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei n° 10.520/02 no que 
for pertinente, além do Decreto Municipal n° 136/06. Este Contrato está vinculado ao Pregão 

4111 	Presencial n°027/2018; 

• 
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de 
qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO, 
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias 
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato. 

Una (BA), 02 de MAIO de 2018. 

,ao 
40 t01 6697 10-kirt 

TIAGO BISCHNE 	 ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
Prefeito Municipâ 	 Contratado 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 019.312.305-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, VILA BRASIL- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PERCURSO E 
DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO 

EU, ADILIO SANTANA DOS SANTOS, brasileiro, maior, portador do 

CPF n° 019.312.305-36, DECLARO para fins específicos do Processo 

Licitatório n° 056/2021 do Município de Una que tenho pleno conhecimento 

do percurso constante no objeto do Edital que referenda o certame citado e que 

o veículo de minha propriedade FORD F1000, COR MARROJN, ANO 1987, 
• PLACA MPE 7790 BA, encontra-se em perfeito estado de conservação, em dia 

com a documentação perante os órgãos competentes e devidamente apto a 

prestar os serviços. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

dy(411; I) 514: bittil,A-c\ (Lis, I_ 4,  Jen  
ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇAO 

PREGA° PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 019.312.305-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, VILA BRASIL- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

DECLARO sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XXXII do art. 7° da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

/kWL Si&A-Jrcyvi_e: dr)  
ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
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MUNICIPIO DE UNA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 019.312.305-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, VILA BRASIL- UNA/BA 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ADILIO SANTANA DOS SANTOS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 

019.312.305-36, DECLARA não ser e nunca ter sido declarado inidôneo para 

licitar e celebrar contratos com a administração pública e que estou de acordo 

com as exigências do Edital norteador do certame 056/2021. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

—/‘ 
rir>  

ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
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MUNICIPIO DE UNA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2021 

MUNICÍPIO DE UNA 
NOME/RAZÃO SOCIAL: ADILIO SANTANA DOS SANTOS 
CPF/CNPJ: 019.312.305-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, VILA BRASIL- UNA/BA 

• DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

ADILIO SANTANA DOS SANTOS, devidamente inscrito no CPF sob o n° 
019.312.305-36, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato 
superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar 
a ocorrência de fatos futuros. 

Una-Bahia, 15 de Setembro de 2021. 

ifiGt S-tw..n ot.P,  
ADILIO SANTANA DOS SANTOS • 



1409/2021 005145788 

OSS  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO ESTADUAL  
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -? 

GRAU 

CERTIDÃO N°: 005145788 FOLHA: 111 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esajAjbajus.brisco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 14/09/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

ADILIO SANTANA DOS SANTOS, portador do RO: 1365897400 SSPBA, CPF: 019.312.305-36, residente na 
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 31 - VILA BRASIL, Una - BA. ""***********************************"** ******* *** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 14 de setembro de 2 

iiíiíiíiii 
PEDIDO N°: 
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NOME/RAZA0 SOCIAL 

ADUO SANTANA DOS SANTOS 

• PARA 

LICENCA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZACAO E LOCALIZACAO 

NOME FANTASIA 

[
:

NDERECO 

UA DAS FLORES N° S/N DIST. DE VILA BRASIL - UNA - BA 

ATIVIDADE 

CARRO DE ALUGUEL COM MOTORISTA 

ATIVIDADES SECUNDARIAS 

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 

INSCRICAO 
COD ATIVIDADE 
004923002 

INSCRICAO COMERCIAL 
2095/17 

CP F/ PJ 
Ci A31-2305,43k 

RESTRICOES 
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10/09/2021 
VALIDADE 

PREt EITURA MUNktIPAL DE UNA 

PRAGA DR. MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, 14 - CENTRO 

UNA - BA - CEP:45690-000 

Alva ra 
DE LICENCA N° 214 
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