
Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 11/2018 

Os signatários deste instrumento, de um lado JOSÉ APARECIDO PEREIRA BEZERRA, 
Lavrador, com CPF: 392.958.505-72 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MATINA, ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42, têm justos e contratados o 
seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de UM 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes SIN Centro 
de Matina Bahia, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e 
condições adiante estipuladas, ou seja: 

(1) - O prazo de locação é a partir de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 
data em que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado 
em que o recebeu independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a 
hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará 
enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula 
Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento; 

(2) - O aluguel é de R$: 13.080,00 (Treze mil e oitenta reais), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador ou de seu 
representante; 

(31) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene 
e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(41) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes 
Públicos, a que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou 
transformações no imóvel sem autorização escrita do locador; 

(51) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado 
quando entender conveniente; 

(6a) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou 
em parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(7a) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por 
todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de 
haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito; 

(8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário 
abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, 
que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9a) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da 
situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(lOa) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o 
processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus 
direitos,- ireitos; 

(11a) (lIa) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na 
cláusula seguinte,- eguinte; 

(121) (12) - Fica estipulada a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir 
qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder 
considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer 
formalidade; 

(1 3) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas 
as obrigações acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO 
PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a 
entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 

(141) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 
despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na muita da Cláusula 121, mas serão pagas à parte; 

As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação 
orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 11/2018, conforme a Lei Federal n° 
8.666/93. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - SECRET MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 
PROJETO ATIVIDADE: 04.122.009.2017 MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE ADM. E 
FINANÇAS. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(151) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte 
falecida serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

(16a) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste 
contrato, as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior 
a cento e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a 
sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao 
locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 
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Estado da Bahía 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(171) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para funcionamento 
dos seguintes órgãos: Posto de Identificação, Cartório, Junta Militar, ADAB e ITR, deste 
município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do 
locador. 

(181) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 
reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 
com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 
concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(19a) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, 
luz e gás, água e esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20a) - A falta de pagamento, na época supra determinada, dos alugueis e encargos, 
por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, 
Interpelação ou aviso extrajudicial; 

(21a) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento 
do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 
obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 
condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503- inciso 1 do Código 
Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 
locador. 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 
testemunhas abaixo: 

Matina, 10 de janeiro de 2018. 

/rZ 2 PZ-7 ?  37z-
LOCAOR 

TESTEMUNHAS: 

ÓCÃTÁRIO. 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2018 
Processo de Dispensa N° 11/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 

24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 
Contratado: José Aparecido Pereira Bezerra, CPF n°. 392.958.505-72. Objeto: 'Locação de um 

estabelecimento comercial com vários compartimentos para funcionamento do Posto de Identificação, 

Cartório, Junta Militar, ADAB e ITR, do município de Matina Bahia". Data: 10/01/2018. Vigência: Até 31 de 
dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor R$: 13.080,00 (Treze mil e oitenta reais). 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

:ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https:/Iwww.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3765-C926-BDD5-C4EF. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE LOCAÇÂO N° 12/2018 

Os signatários deste instrumento, de um lado JURANDI PEREIRA DA SILVA, CPF: 
793.768.605-78 e, de outro lado, O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 
MATINA, FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.99810001-44, têm justos e contratados o 
seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de um PRÉDIO 
RESIDENCIAL, situado na Rua Riacho de Santana SIN Centro de Matina Bahia, loca-o ao 
segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante 
estipuladas, ou seja: 

(1) - O prazo de locação é a partir de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, 
data em que o locatário se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado 
em que o recebeu, independentemente de Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a 
hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por escrito. 

§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará 
enquanto estiver na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula 
Décima Oitava, até a efetiva desocupação do imóvel objeto deste instrumento: 

(2) - O aluguel é de R$: 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), que o locatário se 
compromete a pagar pontualmente, de uma só vez, em nome do locador ou de seu 
representante; 

(3a) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se 
por todas as outras as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene 
e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, 
vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando findo ou 
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, 
ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel; 

(4a) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes 
Públicos, a que der causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou 
transformações no imóvel sem autorização escrita do locador; 

(5a) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado 
quando entender conveniente; 

(6a) - O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o imóvel no todo ou 
em parte, sem preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser 
dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no 
término do presente contrato; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

(8) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário 
abandonar o imóvel ou pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, 
que apure estar a construção ameaçando ruína; 

(9a) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da 
situação do imóvel, seja qual for o domicílio dos contratantes; 

(10a) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o 
processo executivo será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em 
qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva dos seus 

direitos; 

(lia) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado 
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, a juízo do locador, sob pena de incorrer na 

cláusula seguinte; 

(12) - Fica estipulada a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir 

qualquer cláusula deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder 
considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer 

formalidade; 

(1 3) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas 

as obrigações acima exaradas. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 

MATINA, FUNDO PÚBLICO, CNPJ: 28.151.998/0001-44, cuja responsabilidade, entretanto, 

perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel; 

(14a) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as 
despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo 
locatário, não ficam compreendidas na multa da Cláusula 12a  mas serão pagas à parte; 

As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação 
orçamentária vigente: 
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 12/2018, conforme a Lei Federal n° 

8.666/93. 

UNIDADE: 02.03.00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER. 

PROJETO ATIVIDADE: 12.361 .042.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO. 
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

(15a) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte 
falecida serão obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação; 

(16a) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste 
contrato, as partes interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior 
a cento e vinte dias, findo este prazo, considera-se como desinteressante para o locatário, a 
sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo entregar as suas chaves ao 
locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato; 

(17a) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento 

da Secretaria Municipal de Educação, não podendo ser mudada a sua destinação sem o 

consentimento expresso do locador. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

(18a) 
- Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será 

reajustado de acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo 

com a legislação em vigor na época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário 

concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel; 

(19a) 
- O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, 

luz e gás, água e esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio; 

(20a) 
- A falta de pagamento na época supra determinada, dos alugueis e encargos, 

por si só constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, 

Interpelação ou aviso extrajudicial; 

(211) 
- Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento 

do aluguel e demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra 

obrigação contratual, essa tolerância não poderá ser considerada como alteração das 

condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 - inciso 1 do Código 

Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do 

locador; 

E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das 

testemunhas abaixo: 

ÉInovV~à 

 

Matina, 10 de janeiro de 2018. 

=D 0 RD 

 4J  

LOCATÁRIO. 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 12/2018 
Processo de Dispensa N°. 12/2018 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. 
Contratado: Jurandi Pereira da Silva, CPF no. 793.768.605-78. Objeto: "Locação de um prédio residencial 
para instalação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, do município de Matina". 
Data: 10/01/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor R$: 
10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais). 

Juscélio Alves Fonseca 

Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:/!www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3765-C926-BDD5-C4EF. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0101201801 
1 Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ.' 16.417.800/0001-42 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 

16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro 

Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, 

brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e 

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de 

Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de 

CONTRATANTE, e, de outro lado, CARLITO DE JESUS, brasileiro (a), 

casado, Motorista, portador da Cédula de Identidade RG no 1400770734 

do CPF no 045.208.805-48, residente e domiciliada à Rua Adecom no 63-

Matina Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si 

firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, 

artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

no art. 20, da Lei Municipal n0.48/2003, ligadas a atividades essenciais do 

Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas 

atribuições de Motorista. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Motorista, lotado (a) na - 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - fone fax (77) 3643-1008 / 1010 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: prefeituramatina.ba.ov.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, no período de 

10 de janeiro a 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40 

horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 

bruta de R$ 7.345,80 (sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta centavos ) que serão pagas em (08) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 

PROJETO ATIVIDADE -2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E 

URBANISMO. 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 07 (sete) meses e 

vinte e um dias a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 

convencionado entre as partes, desde que no contrarie o objeto da 

presente contratação. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n0  - fone fax (77) 3643-1008 11010 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: prefeituramatina.ba.qovbr 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 

princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de 

Direito Administrativo, 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a 

comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A 

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 

remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 

prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força 

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) 

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - fone fax (77) 3643-1008 11010 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: prefeitura(matina.ba.qov.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 

Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 10 de janeiro de 2018. 

TE 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome completo: 
	

2)Nome completo: 

RGn0:)1 	j)  	RGn°: 	  

CPF N°   (O& T  /OO  OCÇ  716  CPF N°: 	  

Endereço: 	Endereço: 	  

Ass.: 	Ass.: 	  

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - fone fax (77) 3643-1008 /1010 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: prefeituram atina. ba.ciov.br  
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Setor de Tributos 

Certidão N° 001310 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

Certifico eu, Chefe Div. C 1. F. Tributaria desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição, 
NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo: 

Contribuinte: 	CARLITO DE JESUS 

.ndereço: 	RUA LAGOINHA, SN CENTRO 

'Complemento: 	CASA 

Cidade: 	 MATINA (BA) 

C PF: 	 045.208.805-48 	 Identidade: 	14007707-34 

Inscr. Municipal: 

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados apôs o fornecimento desta. 

O referido é verdade e dou fé 

MATINA (BA). 09 de Janeiro de 2018 

Chefe Div. C. 1. F. Tributária 

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contados da sua emissão 
Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento 

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, S/N - LIBERDADE - CEP: 46480000 

CNPJ: 16417.800/0001-42 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 10/01/2018 09:22 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180114128 

NOME 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

045.208.805-48 

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 1010112018, 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 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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10/01/2018 

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

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

Nome: CARLITO DE JESUS 
CPF: 045.208.805-48 

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 (DALI) 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:/Irfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:21:54 do dia 10/01/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/07/2018. 
Código de controle da certidão: 6C8D.0294.610C.F510 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CARLITO DE JESUS 
CPF: 045.208.805-48 
Certidão n°: 143677499/2018 
Expedição: 25/01/2018, às 09:43:04 
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CARLITO DE JESUS, inscrito(a) no CPF sob o n° 
045.208.805-48, 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 prevídenciários, 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. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N°. 0101201802 	ui 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 

16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro 

Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, 

brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e 

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de 

Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de 

CONTRATANTE, e, de outro lado, DEOCLECIANO JOSE DE ARAUJO, 

brasileiro(a), maior portador da Cédula de Identidade RG n° 0673580393 

do CPF n° 711.092.855-15, residente na Fazenda Pedra Redonda Matina 

Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam 

o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, 

inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as 

Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

no art. 2 0, da Lei Municipal n 0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do 

Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas 

atribuições de Vigilante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Vigilante, na Escola 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Municipal Aprígio Ferreira Leão na localidade de Mocó lotado (a) na - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E LAZER, 

no período de 19 de janeiro a 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40 

horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 

bruta de R$ 7.059,60 (sete mil e cinquenta e nove reais e sessenta 

centavos) que serão pagas em 08 (oito) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

CULTURA E DESPORTO E LAZER. 

PROJETO ATIVIDADE -2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 07 (sete) meses e 

doze dias a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante 

TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 

convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da 

presente contratação. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 

princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de 

Direito Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a 

comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A 

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 

remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 

prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força 

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) 

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 

de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 

Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 19 de janeiro de 2018. 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome completo: 
	

2)Nome completo: 

RG n°: 	 RG n°: 

 

    

CPFN 0 jQ.55. J± 	CPFN°: O 	 -- 

Endereço: 	Endereço: 	  

Ass.:  	 Qjdi 14T1JRI  Ass.: 	 IQ-u-\ 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SINO - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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19/01/2018 

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

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

Nome: DEOCLECIANO JOSE DE ARAUJO 
CPF: 711.092.855-15 

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 emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:57:30 do dia 19/01/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/07/2018. 
Código de controle da certidão: CF58.42DA.F7FF.5E95 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 19/01/2018 10:55 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180190282 

NOME 

DEOCLECIANO JOSE DE ARAUJO 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

711.092.855-15 

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 19/01/2018, 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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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Setor de Tributos 

Certidão N°.: 001347 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

Certifico eu, Chefe Div. O. 1. E. Tributária desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição, 
NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo: 

Contribuinte: 

.ndereço: 

Complemento: 

Cidade: 

CPF: 

Inscr. Municipal: 

DEOCLECIANO JOSE DE ARAUJO 

FAZ PEDRA REDONDA, SN ZONA RURAL 

MATINA (BA) 

711.092.855-15 
	

Identidade: 

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta. 

O referido é verdade e dou fé. 

MATINA (BA), 19 de Janeiro de 2018 

Chefe Div. C. 1. F. Tributária 

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contados da sua emissão 
Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento 

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, S/N - LIBERDADE - CEP: 46480000 

CNPJ: 16.417.800/0001-42 
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. 	4 

PODER jD::IFIc: 
JUSTICA DC) TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DEOCLECIANO JOSE DE ARAUJO 
CPF: 711.092.855-15 
Certidão n°: 143677691/2018 
Expedição: 25/01/2018, às 09:44:23 
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DEOCLECIANO JOSE DE ARAUJO, inscrito(a) no CPF sob o 

n° 711.092.855-15, 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 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou 
A aceitação desta certidão condiciona-se à 
autenticidade no portal do Tribunal Superior 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

até 2 (dois) dias 

a empresa em relação 
filiais. 
verificação de sua 

do Trabalho na 

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. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0101201803 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 

16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro 

Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, 

brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e 

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de 

Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de 

CONTRATANTE, e, de outro lado, JOMILDA DA MOREIRA ALVES, 

brasileiro (a), portadora da Cédula de Identidade RG n° 1378823788, CPF 

n° 025.463.985-20, residente e domiciliada na Rua 25 de março 1, CEP 

46.480-00, Centro, Matina Bahia, denominado (a), neste ato de 

CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na 

Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 

de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

no art. 20, da Lei Municipal n 0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do 

Município, sendo que a Contratada prestará serviços a este município nas 

atribuições de Recepcionista da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Recepcionista, lotado (a) 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

na - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, no período de 09 de 

janeiro a 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40 

horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 

bruta de R$ 7.377,60 (sete mil e trezentos e setenta e sete reais e 

sessenta centavos ) que serão pagas em 08 (oito) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSITENCIA SOCIAL, 

PROJETO ATIVIDADE - 2057 - MANUTENÇÃO DO FMAS. 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 07 (sete) meses e 

vinte e dois dias a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 

convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da 

presente contratação. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 

princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de 

Direito Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado, 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a 

comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A 

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa, 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 

remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 

prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força 

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) 

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - TeJe fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 

de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

E, por estarem justos acordados e contratados, firmam o presente 

Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 09 de janeiro de 2018. 

ANTE 

4000" 

CONTRATADO (Á) 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome completo: 	 2)Nome completo: 

RG n°: 	 RG n°: 

      

CPF N°  tL(O  553. 	63 CPFN°: 	 _)  

 

   

      

Endereço: 	Endereço: 	  

Ass.:  	L 	r(\LO. 9)j1f 	cO 	Ass : 	  

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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09/ú'.:2018 

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

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

Nome: JOMILDA MOREIRA ALVES 
CPF: 025.463.985-20 

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 emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:08:34 do dia 09/01/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/07/2018. 
Código de controle da certidão: 4BEB.69B6.I9AB.E46E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 09/01/2018 07:58 

SECRETARIA DA FAZENDA 
'A 

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°: 20180104378 

NOME 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

025.463.985-20 

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 09/01/2018, conforme Portaria n° 918199, 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:llwww.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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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Setor de Tributos 

Certidão N°.: 001308 

CERTIDÃO NEGATIVA  DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

Certifico eu, Chefe Div O. 1. E. Tributária desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição, 
NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo: 

Contribuinte: 	JOMILDA MOREIRA ALVES 

:ndereço: 	RUA 25 DE MARÇO. SN  CENTRO 

Complemento: 	CASA 

Cidade: 	 MATINA (BA) 

CPF: 	 025.463.985-20 	 Identidade: 	1378823788 

lnscr. Municipal: 

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta. 

O referido é verdade e dou fé. 

\1ATINA (BA), 09 de Janeiro de 2018 

Chefe Div. O. 1. F Tributária 

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contados da sua emissão 
Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento 

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, S/N - LIBERDADE - CEP: 46480000 

CNPi 19 417 Rnnlnnnl.Á7 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOMILDA MOREIRA ALVES 
CPF: 025.463.985-20 
Certidão no: 143677813/2018 
Expedição: 25/01/2018, às 09:45:29 

Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JOMILDA MOREIRA ALVES, inscrito (a) no CPF sob o n° 
025.463.985-20, 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 ri0  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. 
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