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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE MoftUNDOCORIBE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Contrato de serviços que entre si fazem, e o Município de São 
r4lix do Coribe, e a ómresa Silva & Moreira Advogados 
Âsgõ&Mõ, nã fõrma Qbixo: 

MUNICÍPIO DE SÃO FLIX DO CÔRlE, entidade de Direito Público interno, com sede à Avenida 
Luiz Eduardo Magalhães, smn, neste Município de São Félix do Coribe-BA, inscrita no CNPJ sob o 
n016.430.951/0001-30, neste ato representado pelo o Prefeito Jutaí Eudes Ribeiro Ferreira, 
brasileiro, Prefeito Municipal, legalmente investido no cargo e no exercício pleno do mandato, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa Silva e Moreira Advogados Associados, 
inscrita no CNPJ sob o n°. 27.756.255/0001-35, sediada à Rua Capitão José Alfaiate, S/N, Centro, 
na cidade de Santa Maria da Vitória -\ BA, neste ato representado pelo Advogado Sr. Márcio Santos 
da Silva, portador do RO n° 0700329200 SSP/BA, CPF sob o n°738.317,785-15, e Inscrito na OA- 

o BA1  sob o n° 28/111, adiante denominado de CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato, 
mediante as cláusulas o condições seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Serviços advocaticios especializados na área de direito 
público para Secretaria de Educação visando o acompanhamento, assessoramento, consultoria e 
defesa dos interesses desta secretaria neste município, nas seguintes condições: 
1 - Ajuizamento, defesa e acompanhamento de processos judiciais de interesse da Secretaria 
Municipal de Educação (Ações Civis Públicas, Mandados de Segurança e outras); 
2 - Assessoria juíldica na contecçao de cleÍeaas administrativas de interesse da administração; 
3—Assessor juridicamente ao Secretário Municipal de Educação; 
4 - Orientar a realização de sindicâncias, inquõritoa e prooeos administrativos da Educação; 
5 - elaborar pareoerea para roguIam;nrn99 9 aplig;pi?ão cia leisla9ão aplicável às ações da 
Administração; 
6— Apresentação de defesa perante a Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa; 
7— Apresentação de defesa perante o TRT a Região e TST. 
8— Apresentação de defesa perante o TRF da 1° Região. 

1.1 - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de ter sido oriundo da Inexigibitidade de Licitação 
• 11-04512017, nos termos do Art.25, da Lei n°6.666/93, e suas cominações posteriores. 

1.2 - O presente contrato é celebrado com regime de execução por preço global, subordinando-se 
nos termos da lei nõ .ø/O: 
1.5 - rorma de execuØô dl59 gérjioôgl  
a) Através da efetivação de visitas técnicas, quando convenientes e necessárias a execuçao dos 
serviços, na sede do Muncpio ou em qualquer outra cidade da Federação, quando solicitado pelo 
Município. 
b) Mediante consultas verbais ou escritas, pessoalmente, por telefone, correio ou telefax; 
(3) Assessofla atravts da emissão de pareceres técnicos especializados nas áreas abrangidos e 
descritos nesta proposta: 
d) Assessoria de processos de interesse deste município: 
e) Os serviços de assessoria serão realizados ordinariamente na sede da contratada, por meio de 
análise de documentos, elaboração de pareceres, consulta via telefonia e atendimento pessoal, 
sendo certo que será agendada visita; 

1.4 DESPESAS ADICIONAIS - Correrão por conta da contratante as despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação do pessoal da contratada, quando a serviços fora da sede deste 
município. 
15 DO VALOR DAS DESPESAS ADICIONAIS - Para realização das despesas descritas parágrafo 

AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALI-1XES, 51)4 - CENTRO - sÂo PIkLIX DO COTUBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FElIX DO CORID SÃOFÉLIXD000RIBE 

anterior, a Contratada receberá diárias nos valores conforme descrito no Ârt.10  da Lei MunieiaI nY 
402 de 08 de abril de 2013. Categoria a ser definida pela Contratante; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - Pela execução do objeto deste contrato, o CONTRATADO 
receberá a importância de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais). 

2.1 -'O preço mau de obra do contrato é discriminado da seguinte forma: conforme abaixo: 
a) Custo com pessoal no valer de 11(5,20000; 60% 
b) Custo diretos e indiretos no valor de R$10.800,00; 40% 

OLAU3ULA TRGLII1A - Q PAÇMWNT9 - 9 pagamento será efetuado em 06Çseis) parcelas 
mensais de l4.bOO,O0 (quatro mil e quinhentoa reais), até o 100(décirno) dias do mês subsequente 
ao vencido, com apresentação do documento fiscal fatura nota fiaoi. 

3.1 - O Prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro ou 
qualquer irregularidade apresentada nas faturas, somente voltando a fluir após as devidas 
correções. 

3,2 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrencia de 
qualquer irregularidade na execução do objeto deste contrato; 

2.2 - A CONTRATANTE, no quitando 2 fatura conforme acordado neste contrato, acra cunaiduifida 
inadimplente, e a ela será imputada uma multa de 0,1%(um décimo por cento) cio valor do contrato 
por dia de atraso, decorrido entre a data do inicio da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido 
de juros de mora numa taxa geométrica de 1 %(um por cento) ao mês. E será utilizado para correção 
das faturas em atraso o índice do IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro 
equivalente; 

04 Art.40 inciso XIV - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização 
financeira dos valores a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada 
parcela até a data do efetivo pagamento. 

05 Art,55, inciso III: - o preço e as condçes de pagamento, os erilórS, dM-bó ê periodicidado 
do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento; 

06 Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
pertinente, conforme aludido anteriormente, com base nos valores doa índices do mea de cada. Os 
reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

li-lo 
	XV 
lo 	 Onde; 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo = índice de preço verificado no mês do orçamento ou 
proposta 

li = índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços, 
obras, ou compras a ser reajustado; 
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PREFEITUIA MUNICIPAL DE sÂo FÉLIX DO CORIBE SA0FÉLIXDOCORIBE 

CLÁUSULA QUARTA - DA REVISÃO  DE PREÇOS - Os preços não serão reajustados, o percentual 
acordado- eordadó. 

4.1 4.1 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vlgencla do contrato, Iniciançio-se em 03.07.2018 e 
seu término em 31.12.2018, podendo ser prorrogado, firmando para tanto termo aditivo, conforme ao 
estipulado na cláusula primeira deste termo de contrato, e 2r157 da Lei 8.666193. 

4.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão no 
presente exercício por conta dd dotação orçamentária: 

04.01 - atoretaria de Educaqo; ProjfAtiv: 2009 - Manutenção das Atividades do Ensino básico; 
Elemento: 33.90.35.00 - Servi9os de Consultoria (Fonte, 01, 04); 

04.01 - Secretaria de Êduca4o; ProjlÁtiv: 2007 - Mnnutena dor. Servicoc Administrativos - Sec. 
!ducaco; Memento: gago.gsoo 9,èrvieõg dêtonuItori (Fonte 01); 

•
04.01 - Secretaria de Eduoaço; Proj/Ativ; 4009 - Gestão dos Recursos de Precatórios; Elemento: 
33.90.35.00 - Serviços de Consultoria (Fonte 95). 

4.3 - O pressente contrato poderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei no 8.666/93 e suas 
cominações posteriores; 

4.4 - A CONTRATANTE exer$eré a fiscalização da execução do objeto deste contrato através da 
Secretaria Municipal de Ectucabão. 

CLÁUSULA QUINTA - DIII1tÔS F RgSPÕHSAlLflÁb! 	ATË: 

5-DA CONTRATANTE 
5.1.1 Ter o direito de não mis utilizar os serviços do contratado caso o mesmo riáo cumpra o 
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na lei n06.666/93; 
5.1.2 Intervir na prestação dps serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 6.666/93; 
0.1.3 Efectuar os pagamentos'devidos ao contratado pelos serviços executados de acordo com as 
disposições do presente contráto; 

• 5.1.4 Enviar ao contratado o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
000rrer a retcnçv de impostv s9l?rÇ a nota fiscal de presta?âo  de serviços; 

Modificar ou rescindir unilateralmente  o contrato nos casos previstos na Lei n08.666/93; 

5.1.6 Fornecer às informações e documentação necessárias a execução do contrato; 
5.1.7 Receber os serviços contratados, segundo as especificações das cláusulas contratuais; 
5.1.8 Receber informações álaras e precisas sobre os riscos que envolvam os processos de 
interesse da Contratante: 	1 

5.1.9 Fiscalizar e acompanhada execução deste contrato; 
5.1.10 Despesas adicionais Correra por conta da contratante as despesas com deslocamento, 
hopedagem e alimentação cio contratado, quando a serviço tora da 6eUe desta município; 
5.1.11 Para realização das i despesas descritas no item anterior deste contrato o Contratado 
receberá Diárige non vnlôró@ sõnforma descrito no Art. 1°, da Lei Municipal n.°  402 de 06.042013, a 
têm dêntdô polá Adminigtrgço: 
5.2 DO CONTRATADO 
5.2.1 O contratado assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no caso de de cumprimento do pagamento deste contrato, nos termos da Lei n° 
8.666/93; 
2.2 Executar todos os serviços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço, sob 

as penalidades da Lei n08.669/93; 

AVENIDA LUIZ EDUARDO ?4GALHÂES.  SJN - CENTRO - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - CEP: 47.665-000 
TEL.:(77) 3491-2921/FAZ: (77) 3491-3194 —EMAiL:admsaofclixdocoribe.bagov.br  

Site: www.saofelixdocorjbe.t,a.gov  br  - CNPJ: 11.43Ô.OflJ000l-30 

Processo: 15175e18 -  D
oc. 870 - 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

 - 31/08/2018 11:01:59
A

cesse em
: https://e.tcm

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

 C
ódigo do docum

ento: 766549b8-554b-4770-938f-3d2f041bf696



DTADO Uh DAMIA 	 -- 
FR[EITLJRA MUNIOlhL RE MQ ru.in ww 

5.2.3 Exigir da contratante o cLmprimento da legislação, bem como das orientações emanadas por 
esta visando o sucesso da Adrdinistraço Pública Municipal; 
5 2 4 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista 
ou previdenciário e respectivo ônus, tanto em relação a si, quando ao pessoal eventualmente 
contratado para a execução dor  serviços do objeto do presente contrato; 
5.2.5 Emitir a nota fiscal da pretaçâo dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos 
impostos quando exigido pela d contratante; 
6.2.6 Receber o pagamento a tpmpo e modo contratados; 
5.2.7 Ser comunicada, por escito, dos atos, opiniões e solicitações da Contratante, relativas a este 
contrato; 
5.2.8 Assessoria de processos de interesse deste município; 
5.2.9 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 
municipal, bem como asse guar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obriga qoes 
estabelecidos portei; 
5.2.10 Responsabilizar-se ao contratado por todos os documentos a ela entregues pela Contratante, 
enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo 
pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutiHzaço, salvo comprovado vaso fortuito ou força maior, 
mesmo se tal 0G0ííCí por açaojou gmi§gçig çlç suaissver ressoas que a eles tenham acesso. 
5.2.11 Assessoria através da em15WQ de pareceres técnicos especializados nas áreas abrangidos e 
descritos nesta proposta: 
5.212 O contratado observar o disposto no ail.12, combinado com o art.13 da lei n06.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos pródutos/serviços ofertados 
5.2.12 A obrigação do conratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA SEXTA - DA RECISÃO - A rescisão do presente contrato, poderá ocorrer da seguinte 
forma: 

6.1 amigável - por acordo entre às partes reduzidas a termo no processo de inexigibifldade, desde 
que haja conveniência técnica lou administrativa para a Contratante; 

6.2 Administrativa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos incisos 
• 1 a XII, XVII, XVIII cio artia darLei  n° 0.066193; 

6.3 Judicial - nos termos da 4islaçâo processual; 

6,4 o contratado reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista 
nv Art,77 da Lei n° 8.666193i 1 

6.5 Este contrato regular-se4á pelas suas cláusulas e nas disposições contidas na Lei 8.666/93, 
inclusive os casos omissos; 

cLÁUSuLA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1 - Nos termos do art. 86 dd Lei n. 8.666/5, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) 
sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento 
do objeto deste contrgto, âté 9 limite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 

7.2 - Em  co de ineêôuc fôtnl ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer 
dá§ eóndioãêg avondgc, o contratado ficara sujeita as seguinto3 ponalidauos nua tcrmçg ug en, vi' 
da Lei n. 8.666/93: 
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AO FÉLIX DO CORIBE 
NPJ: 16.430.951/0001-30 

Contratante 

SILVA & MD 
e 

ADVOGADO 
27.756.25 
Con ratado 

ASSOCIADOS 
1-35 

'9 LTftQQ PA DAIIIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÂo FÉLIX DO CORIBE SÁO FÉLIX DOCORIBE 
ft'OI 

7.3 - advertência; 

7.4 -multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

7.5 - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo r,5o superior a 2 (dois) anos e, 

7.6 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a rei bilitaçâo'perante a 
Própria autoridade que aplique a penalidade. que será concedida sempre ciuo o contratado ressarcir 
a Admfrilstraço pelos prejuízos resulfanfet é gg dêcorrido o prazo cia sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 

CLÁUSULA OITAVA - Fica estabelecido que o CONTRATADO não poderá transferir, no todo ou em 
parte, a execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, ficando ciente ao CONTRATADO das estipulações contidas nos Aris. 69 a 71 
da Lei 8. 666/93. 

CLÁUsULA DÉCIMA - DO FORO - fica eleita o foro da Comarca da cidade de Santa Maria da 
Vitória - DA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato. renunciando as parfes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

Sâo Féliz do Ceribe - DA, 03 de julho de 2018. 

Testemunhas: I- 
2- 
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MINISTtRIQ DA FAZENDA 
aosrowfla da Receito rogeral do 6ruilI 
Procuradoria-Gorei da Fazenda Nacional 

GLIITIDAO TtOA11VA DF. 91:1111-1-90 RLATIV9Q A9 TBIUUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 

ATIVA DA UniÃo 
Nome; SILVA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ: 27.756.2551000145 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
não constam pendãnclas em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Reçeita Federal do Brasil RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (bÁU) Junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida pare o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os ér0Aos e fundos públicos da administração direta a ela vinculados. Refere-se À skuac4o do 

• sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alheas l  a 'd'do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceltaçao desta certidão está condicionada à verlficaçao de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços cflttp:llrt'o.guv.bP' ou bttp:ffwww.pg1n.gu.bP. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PQFN nó 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 11:41:51 do dia 01/08/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28101/2019. 
Código de controle da certidão: APD5.lOElASb4srSC 
ôualquer rasura ou emenda Invalidará esk daeuMaS. 
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.IMPRIMIR 11 VÔtTAR 

sa a ara 
i CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRP 

Inscrlçao; 	2770Z10901-35 
Razão Social: SILVA E MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Nome Fantasla:SILVA E MOREIRA ADVOGADOS 
Endereço: 	R CAPITA0 )OSE ALFAIATE SN / CENTRO! SANTA 

MARIA DA VITORIA / 6A /47640-000 

A caixa econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 
confere o Art. 7, da Lei 8.06, de 11 de maio de 1990, 
certifica que, nesta data, a empresa acima identificada 
ençgntra- g em UltuaSãO re9ular perante o Fundo de 

ørunUa de Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: i4/Ô7/Ôj9 a 12/08/2018 

Certificação Número: 2018071411454488203110 

Informação obtida em 01/08/2016, às 11;43;33 

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

o 
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1 1 1 1 II II II III 1111 111 111 

Prefeitura Municipal de Santa Maria da VIt6vla 
AVENIDA BRASIL 723 

JARDIM AMÊRICA - SANTA MARIA DA VITÓRIA - SA CEP 

awj; i,ti&,uotQooi-n 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DE6ITOS 

Número: 000272/201 tr 

Ncn.e/Razao Social: §ILVÂ & MCflIPA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Nome Fantaaia 	SILVA & MOREIRA ADVOGADOS 

Inscrição Municipal: 001.304.019105- 	 CPF(CNPJ: 27.756.25W0001-35 

Endereço: 	Rua Capitão José Alfaiate, SN 

Centro Santa Maria da Vitoria - DA çgp;  4704Q-QQQ 

RESSALVADO O DIREITO DA ]FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÈBITOS aue VIEREM A 
SER APURADOS PO3TtwOruv1mt, C QNhiQÔQQ 9VE1  ATa A PRESENTE DATA, NÂO CONSTAM DÉBITOS 

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM cau MUNIÇIPIO. 

Observaçau; 

	- ã&AALALAS111I11I$*I&I1AiUU.. 

- 	sssssis*àPSii1*IIIJIIIJIIÁILIAMS 
nn***e****n*****ese**ee**enn.e..n*n*t...n.._as......a.*..A..__.....*..a --eu L5&fl&A**•**I 

Esta certidão foi emitida em 	(7610b12018 	com base no Cocigo THDutalu Municipal. 

Certidão válida ate: 04/09/2018 

Esta certidão abrange somente a lnaulçao MuniQipal aglma identificada. 

GOUigo ue ççgj uDta wtidaQ; 9C00003"0750000002792090000272201 208090 

- 

Cerfid5c emitkia olntmnleomantn via Internet A aceitação desta Gertidao está oundiciunada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico: 
https/santamadadavitoria.saatzLcom.br. Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenã& Qualquer motim ou emenda invalidará este documento. 

impr9949 cm 0110812018 a. i-taa:io 
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GOVERNO DO ESTADO DA DAWA 	 Emisso 0110812013 li:» 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para o; eloltoe dut arW. 113 e 114 da Lei 3.950 do 11 de dezembro de 1981 - 06c1120 
Tributário do Estado da Bahia) 

CeitIdo N°: 20181791849 

AnÃO SOOML 

UIOÇNÇAO 5TtCUP4. 	 c,J 

27356.25510001.35 

Fica certificado sue não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa Ilsica ou Juridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta calidào engloba todos os seus estabelecimentos quanta à inexistênda de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, do competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Sabia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriarmente. 

o Emitida em 01/08/2018. conforma Portaria ri' 018/99. sendo válida parou dias, contados a partir da data de sua 
emissÊa 

A AUTENTICtOADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET NO ENDEREÇO bUpJ/wwwaetaz.ba.gov.br  

V*Uda com a spnserttaçflo co*nta do carffio original de tnscdç5o no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da ~ta Federal do UMIsI&to da Fazenda. 

Pagina 1 de 1 
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e 

Página 1 de i. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CRTID1p NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome! SILVA & MOR3±RA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
FXLIAIS)CNPJ: 27.7SG.255JOOOj._Ç 

Certidão ti0: 155242378/2018 
Expedição; 01/08/2Q18, às 11:40:37 
Validade: 27/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediQão. 

Certifica-se ue SILVA a NQRZZRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 
(MATRIZ R FILIAIS), inscritu() no CNPJ sob o n° 

27.756.255/0003.-3, tilo CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
TDa1histas - 
Certlaao emitida om base no a=-t- 942-A da eonsaljdãfla dAS Leis do 
Trabalho, acre sceqtado pela Lei. n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admi nistrativa ti' 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 244e agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão São de responsabilidade dos 
Tribunais do Trtbalho  e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores a Uata da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou tiliais. 
A aceitação Jesf4a cer€jdâ condiciona-se a yflgçao de Sua 
autenticidade n portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http:4'/www.tst.jus.br) 
Certidão emitida ãratuitamente. 

INP0RMAÇ!Ko xMPowrkn 
Do Banco nacionki de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurldicas 
inaditnplentes peente a ~tira do Trabalho quanto às obrigações 
atbe1c1Uas enicncon çndenat6ria transitada em julgado ou em 
acordas judicia  trabalnsatas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos ,revidenciáriõq, a honorarios, a çustas, a 
emolumentos ou a! recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de etecurjâa de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comíss&o de Conciliação Previa. 

Dúvidan a cugestões: cndttaLjue.br 
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SÃO FÉLIX DO CORIRE 

 

DIÁRIO OFIIPdJ DO MUNICÍPIO QUINTA-FEIRA • 30 DE AGOSTO DE 2018 
ANO VII 1 N 660 

 

   

   

R3UMO5 oe CQFITHATOU 

• Contrato n° 230/201 
• Contratante; Fundo Municipal de Saúde - Signatário - Secretário, Marcos Alalde de 

Oliveira. 
• Cèntratado: Sheyh Fabyana Viena Silva 	ME. CNPJ: 04945907/0001-84 - 

Signatário —Meprese tanta Legal, Sheyle Fabyana Viena Silva. 
• Objeto: Contrataçao de Serviços Módicos especializados em Radiologia e Diagnóstico 

por imagem Ultrasso iografia em atendimento ambuiatorial. 
• Valor Global! R$ 75450,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais). 
• Vl9Oncla; do 03/97 018a311/12120113. 
• Base Legal: Lei Fed ral e-asa/es. 

é 

 

• Contrato n 226/2018 
• Contratante: Fundo Municipal de Saúde - Signatário - Secretário, Marcos Ataido de 

Oliveira. 
• Contratado: Douglat de Sã Rodrigues. CPF: 907.363.381-87 
• Objeto: Contratação de Serviços Médicos Clínico Geral com atendimento em regime 

cio ptantao de 24 ti4ras, em dias Oteis, no Hospital Municipal Or, JosO bustos, sede 
deste Município. 	1 

• Valor Global: fl 1§7.77500 (cento e oitenta e sete mil setecentos e setenta o cinco 
reais). 

• Vigência: de 03/07/018 a 31/12/2016. 
• Base Legal; Lei Fetral  6.666/93. 

• Contrato a' 227/2018 
• Contratante: Munic pio de São Félix do Coribe - Signatário - Prefeito, Jutai Eudes 

Ribeiro Ferreira. 
• Contratado; Silva & Moreira Advogados Associados - Signatário, Advogado Márcio 

Santos da Silva, ONJ: 27756.255/0001 -35. 
• Objeto: Serviços advocaticios especializados na área do direito público para a 

secretaria municipa de educação, visando o acompanhamento, assessoramento, 
consultoria e defesa ,dos interesses desta secretaria neste município. 

• Valor Global: AS 27000,00 (vinte e sete mil reais) 
• Vigência: de 02/07/4018 a 31/12/2018. 
• base Legal; Lei Fed1oral 6.666/83. 

• Contrato no ' W131reiginiCi Munlo pio de Cag F0119 ao GQrla - QlnatAriç - rratçltv utgi Fuuviá 
Ribeiro rerrelra. 

• Contratado: ACAF - Assessorla Contábil, Jurídica Administrativa Financeira e 
Informática Ltda 	ignalário, Sócio - Leôncio Pereira do Souza, CWPJ: 
04.151.121/0001-95 

• Objeto: Contrataç o de serviço de consultoria em processo administrativo, 
especializado em g stão pública educacional na manutenção do ensino básIco deste 
Munlclplo. 

• Valor Global: As 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 
• Vigência: de 03/071 018 a 31/12/2018. 
• Rase Legal: Lei Federal 8.666/93. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Sbla - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao sito https:/Aw,w.portadeassinaturas.contbr:443 e utilize o código 05C7-2C68-64A9-5EB3. 
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