
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA QUE ENTRE Si CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
MÉDIO sÁo FRANCISCO - AMORVALE E O MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE - 

CONTRATO ESTADO DA BAHIA. 

A ASSOCIAÇÃO 003 MUNICIPIQC PQ MÉDIO sÂo FRANCISCO - 
MORVALE, inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.708.70410001-99, sediada na Av, Luiz Eduardo 

Magalhães, no 713 - A centro, São Félix do Coribe, Da., aqui denominada simplesmente 
AMORVALE, e, do outro lado, o município de São FóIix do Coribe - BA., inscrito no CNPJ/MF: 
sob o n016.430.531I0001-30, aediado a av. Luiz Eduardo Magalhães, s/n°, São FéIix do Coribe-
Da., neste ato representado por seu gestor Jutai Eudes Ribeiro Ferreira, aqui denominado 
simplesmente MUNICÍPIO, ajustam entre si e celebram o presente contrato, nos termos e 
condições seguintes: 

Cláusula Primeira - O presente contrato tem por objetivo o seguinte: 

a - ampliar e fortalecer, através da AMORVALE, â eeidade administrativa e 
social do Município, e sua melhoria e de seus munícipes, através de contratos de parcerias, 
celebrados entre os Municípios Associados; 

b - desenvolver atividades de cooperação mútua entre o Município e municípios 
associados a AMORVALE, ressalvados os preceitos constitucionais da autonomia municipal; 

c - atuar, em regime de íntima cooperação, com as entidades congêneres e 
afins, particularmente com órgãos estaduais, federais, municipais, entidades filantrópicas e 
empresas mistas, privadas ou públicas; 

d - promover, no município, conjuntamente com os demais municípios que 
compõe a AMORVALE, a adoção de estímulos fiscais e de outra ordem, objetivando captação 
de recursos; 

e - incentivar o estabelecimento de um sistema intermunicipal, onde o Município 
terá lugar de cooperação mútua entre os demais municípios associados da AMORVALE, 
visando elevar as condições de bem estar, econômico e social de sua população, 
principalmente a de baixa renda; 

f - estimular e promover o intercâmbio técnico-administrativo entre a 
AMORVALE, o Município e munkfpos associadoe: 

e 	g - promover o desenvolvimento sócio econômico do Município, em conjunto aos 
demais associados, através do planejamento participativo, e cooperativismo técnico 
profissional; 

h - dispor de consultoria jurídica na área de direito administrativo, direito 
constitucional municipalista e direito tributário; 

- dispor de consultoria nas áreas técnicas de finanças, administração e 
contabilidade pública municipal; 

- promover o desenvolvimento eorientação nas áreas de assistência social 
assistência à saúde e àeduoaçào; 	 6 

§ 1° - A AMORVALE poderá prestar outros serviços ao Município, não elencados 
neste instrumento, desde que solicitados, formalmente, pelo Município, cujos valores a serem 
pagos por esses serviços serão previamente combinados entre contatada e contratante: 

§ 2°  - Fica declarado inexigível o procedimento licitatôrio, com fundamento no 
inciso II, do artigo 25, da Lei n09.€€€192, com suas alterações posteriores, e artigo 13 do 
mesmo Diploma Legal, em face dos CeMØC õbjeto deste contrato serem de noWria 
especialização; 
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.r1ic.'YC7,S MUNICÍPIOS DO MÉDIO 
FRANCISCO - AMORVALE 
tal Eudes 

DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA. 
utai Eudes Ribeiro Ferreira 

Prefeito 

TESTEMUNHAS: 

ia) 	 - 

Pe 

Cláusula Segunda - O presente termo de contrato terá vigência de 12(doze) 
meses, consoante permissão legal contida no inciso li, do artigo 57, da Lei n18.666/93; 

Cláusula Terceira - O Município pagará, mensalmente, pelos serviços aqui 
contratados, a partir da assinatura do presente contrato, a importância de R$937,00 
(novecentos e trinta e sete reais), a ser descontada da 1 (PRIMEIRA) cota do FPM, mediante 
Termo de Autorização, parte integrante deste instrumento que será assinado em separado, 
pelo Município e creditada na conta corrente n° 6.321-5, Agência no 4174-2, do Banco Brasil, 
sediado na cidade de São Ftlix do Coribe, Ba.; 

§ 10  - O valor prevbto nesta cláusula poderá ter alterado anualmente, 
através de decisão vinda de Assembléia Geral Extraordinária, devidamente convocada para 
este fim; 

20  - Fica o Poder Executiva obrigado a fazer, nas propostas 
orçamentárias subseqüentes, vigentes durante o tempo de duração deste contrata, dotações 
suficientes para atender as obrigações aqui estabelecidas; 

Cláusula Quarta - O Município poderá, a qualquer tempo, acompanhar a 
execução de serviços e a utilização dos recursos decorrentes dos pagamentos feitos a 
AMORVALE: 

Parágrafo Único - Sujeitar-se-á a AMORVALE às penalidades previstas 
na Legislação específica vigente - Lei n08.666/93, por infração de qualquer das cláusulas 
previstas neste instrumento, limitando-se o valor da multa de 01% (um por cento) do valor da 
parcela mensal. A aplicação da penalidade exigirá a abertura de procedimento administrativo 
pelo Município, garantida a AMORVALE o direito a ampla defesa; 

Cláusula Quinta - A AMORVALE se obriga por força deste contrato à não 
permitir que algum dos Municípios associados venha obter vantagens em detrimento dos 
demais, sem prévia autorização da Assembléia Geral Extraordinária; 

Cláusula Sexta - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
02.01 - Gabinete do Prefeito Proj/Ativ - 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete 
Elemento 32.90.35-00 - Serviços de Consultoria. 

Cláusula Sexta - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria da 
Vitória, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas inerentes a este instrumento. 

São Félix do Coribe, Ba. 01 de fevereiro de 2017 

Pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MÉDIO 
SÃO FRANCISCO - AMORVALE 

AssueroAlv- -- 	-a 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados deldàntif1oa1õ da Pélulôâ Jurídica e, se houver qualqu;r divergência, providencie junto à 
REB a sua atualização cadastral. 

I

RFPÚ9LICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUI1OICA 

MÀ'M12 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOJg'  

CADASTRAL. 

140t*F EMPWSSPPL4. 
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO 5*0 FRANCISCO 

TIfl.O 00 ESTASÉLÉCS&!NTO (WOSSÉ DE FNITASIA) 
AMO VALI 

CÕOIGO £ OE$CRÇ4Q 0AATW~ ECOP4OMIQA *Q$PSL 
94.30+00 - AtIvIduUn de associações de dfssa de direitos sociais 

GODIGO E I3ESCmÇA0 DAS ATMOADES ecO'ÕMICAS SECUNOÂJ%IAE 
94.934-00 -Atividades de oqganInçÔn assocIativas ligadas á cultura e á arte 
9491.600 • Atividades asseclativas nio sspeclflcadas anteriormente 

(cócico a o€scftiçKo DA IMJVRW amb4CÁ 
1395.0 - Assoclaflo Privada 

LOGRADOURO 
AV LUIS EDUARDO MAGALHAES 

s'cno 
1 S/M 

cO,AptlMti1?8 
PREDIO 

CEP 
47.650-OCO 

1 1 SA*410015TP1T0 
1 CENTRO 

~401,10 1)F 
$*0 FELIX DO CORIBE BA 

•H0RE00 SLETRÕNICr TtLtPO4 

ENTE FEDERAXTVO RESPONSÁVII. (EFR 
as 

S'TUÁÇXO cAcAsTa'.%. 
ATIVA 

DATA DA SOUAÇÃO CAbASTnÂL 
1I0I2001 

MOTIVO Ot ÕITvA9/9 ÇAA3TRN. 

SrTuAQAO CapaGLU DATA DA 3rtUAÇÀQ EBPaGIAL 
-*54* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFU ri0  1,634 de 06 do maio de 2016. 

Emitido no dia 0510312017 às 18:48:33 (data e hora de RrasíIia. 	 Pacina: 111 

O Copyriht Receita Federal • @ürait - 05103/2017 

https://www.receita..fázenda.gov.brfPessoaiuridiea/CNPJ/cnpjreva/imprcssaollmprime... 05/03/2017 
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hup:/fwww,rcçeia.tizenda.5ov.brIApIicacoes/ATSPO/CertidaWC.. 

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

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

Nome: ASSOCIACAO DOS MUNI45I1sI8 O MOIO SAUFRANCISCO 
CNN: 04.709.104/0001-99 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do siaitÔ passivo acima Identificado que vierem a §§r apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a creultos tributarias adrTinistrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a. Inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se â situação do 
sujdo pnsivâ n& Imbito da RFB e cia FOFN e aurane lnçlu;Ivç a; contdbt$çøes  sociais previstas 
nas alíneas 'a' à 'd'dõ parágrafo único do art. 'li da Lei n 8.212, de 24 de JUItiQ de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sue autenticidade na Internet, nos 
erxlereços c?p;.fIbyWyq  rqçeiW, ffizçflda, 90v. br> ou c  flttp://www. pgfn. fazenda. gov. br'.. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1,751. de 02/1012014. 
Emitida ás 11:17:52 do dia 11/01/2017 chora e data de Brasilia>. 
Válida ate 19107/2017. 
Código de controle da certidão: 93D1.3778.DA75.20E8 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1 de 1 	 0103/20I7 18:38 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 0cbcfc13-28cd-4f54-bdc9-38db665cb813



pprjfCcWg.CrSIrnpImfrPe9!I44PTflFfl$MWfjZSjUÓ1S4&VARPsesoa 1140314&YARtfl8MV.. 

 

ILIJui4I 

   

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEflL9,% 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

lnçtriço: 	047091Q10001-99 

11a25o Soctab ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO SÃO ~cisco 
Nome FantaslaAMoRvALE 

Endereço: 	AV L U!S EDUARDO MAGALHAES 5W PREDIO / CENTRO/ 5*0 FELIX 
00 CORJSE / 8* 147665-000 

A Caixa tcan6mica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da L& 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de serviço - Ri . 

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

Validade: 19102/2017 6 20/03/2017 

Certificação Número: 2017021903345982398288 

Informação obtida em 05/03/2017, às 18:52:28. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 

condicionada à verificação de autenticidadç nu site t12 Cabta: 
www.ce)xa,9QY,Df 

Nww.e.cSxtg/mprn&Cd/CrDVCF$ftn1mlrPØp&.asp1VARPqssoeMalze 1 l4O3lS4aVMPcesoaa ll4O3lSd4VÂPUfsaAavAPkkcer 4,4 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 05103r-)01719:40 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(emitiria parto. efeitos rios arte. 1130 114 da Lei 3.918 de 11 de dezembro de 19*1 Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certtdáo P1°: 20170417443 

»zAo SOCIAL 

INSCRÇAO gaTADUA!. 	 CNPJ 

04.09.704/000I-99 

Fica, certificado que não constam, ate a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou juridicaí acima 
identificada riativas aos tributos administrados pôr esta Secretaria. 

Esta certldao engloba todos os seus estabelecimentos quanto á inexlstôncia de débitos, Inclusive os inscritos na Divido 
Ativa, de competência da Procuradøfls Geral do Estado, ressalvado o direito d.Fsranda POblica do Estado da Bebia 

Õbbrér Õuasfluer débitos que Vierem á ser apurados posteriórrnento 

Emitida em 05/0312011 conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 80 dias, contados a partir da data de sua 
em ias ao 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÂRIAS (SI VIA INTERNr. NO ENDEREÇO http:/Iwww.sefsz.ba.gov.br  

Valide com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição na CPF ou no CNPJ da 
SetMSs da Receita Federei do Ministério da raze.cis 

Pàina 1 de 1 	 RelCcrtideoNegatiarpt 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORISE 

SECÃETARIA.MUNIÔIPAL DA FAZENDA 
FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DIVIDA ATIVA 

NO de Controla: 000073 

Contribuinte: ASSOCL&CAO DOS MUNICIP1OS DO MEDIO SAO FRANCISCO 
CPÇIÕNPJ: 04.700.704/0001-00 
Inscrição: 	000000880 

o 
Certificamos para os devido* finada direito que até a presente data o contribuinte acima identificado está quite em 
relação a tributos e multas por descumpdmento de obrigação estabelecida na legislação municipal ressalvando o 
direito de a Fazenda Municipal cobrar e Inscrever em Divida Ativa quaisquer débitos que venham a ser 
posteriormente apurados em seu noma. 

EmissSq: 	0O/03120170 16:66417 
Validado: 	0310612017 

Observações: 
A. aceitação desta certIUIb Balé condicionada a verifloaçeo de eue autenticidade na internei, nu unflrcço 
http;//j3&69S0,76;ØQ8O/NF8eNaIIdacaoEXterna/vaIldaaQEXterflS.ZUI 
Qualquer rasura Ou emendo invalidará este documento. 
Certidão emitida conforme õ modelo definida pela Prefeitura Municipal Sio Felixe do Codbe. 

Código de Autenticidade: 7467 -5168 - 8314 
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de 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRAEALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO SAO FRANCISCO (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 04.709.?0410001-99 
Certidão n°: 125412724/2017 
Expedição: 05/0/2011, &s 19:4209 
Validade; 31/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ASSOCIACÃO DOS MUNICIPIOS DO M2D20 akó nsøetcó 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n' 04.109.704/0001-99, 
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidaõ 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 n0 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalha, 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 & dat* dá 9U2 expediçao. 
No casa de pessõa 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 guperior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
pg 	Nacional de Devedores trabalhistas constam os dados 
necessários a 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, inclusivo 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. 

;utiJr Q 4;U3e1V 4e& 	$t! •VL.1.i 
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