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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO
DE NOVA VIÇOSA E O FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE E, DO OUTRO, A EMPRESA JPS COMÉRCIO
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.
TERMO DE CONTRATO N". 2041/2019

PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 135/2019
ATA DE REGISTROD E PREÇOS N". 170/2019

O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, ÇNP.I N®. 13.761.531/0001-49,
com sede administrativa situada à Avenida Oceânica, n°. 2994. Abrolhos I. na cidade de Nova Viçosa - BA. CEP:
45.920-000, neste ato, representado por seu Prefeito, Sr. MANOEL COSTA ALMEIDA, brasileiro, divorciado,
inscrito no CPF sob o n". 050.967.745-20. domiciliado na Rua Siio Benedito n®. 255, Centro, Distrito de Posto da Mata

CEP: 45.928-000, Nova Viçosa-BA, com coopaiticipação do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, inscrito no CNIM
sob o n°. 11.756.421/0001-63, com sede na Rua Marechal Castelo Branco, n°, 1000, Castelo, Distrito de Posto de Mata,

Nova Viçosa. BA, CEP: 45.928-000. neste ato, representado por seu gestor Sr, MANOEL MECIAS FONTES DA
SILVA, brasileiro, casado, residente à Rua Francisco Henrique, n". 15, Nova Coréia, Caravelas. BA, CEP: 45.900-000,

inscrito no CPF sob o n°. 594.993.705-87, doravante denominados CONTRATANTES,e do outro lado a empresa .JPS

COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°.
34.394.528/0001-04, situada no endereço Rua Ipiranga, n®, 357. Centro, Teixeira de Freitas, Bahia. CEP: 45.985-098,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo Sr. JANHIÇON PEREIRA DOS SANTOS,
Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade sob o n°. 4.560.402-93, inscrito no CPF/MF sob o n°,

493.220.445-00, brasileiro, casado, residente a Rua Machado de Assis, n®. 142, Jardim Caraípe, Teixeira de Freitas,
Bahia, firmam o presente contraio, para prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, constante no Processo
Administrativo n°. 546/2019, Pregão Presenciai/Registro de Preços n®. 135/2019, regendo-se pela Lei Federa! n®.

8.666, de 21 de Junho de 1993, Decreto Municipal n®. 650/2018. Lei Federal n°.10.520/2002 e suas alterações
posteriores, assim como pelas condições do edital referido, pelos lermos da proposta e pelas cláusulas a seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
I.l - Constitui o objeto deste contrato futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de
serviços de Plotagcm de Projetos, Plolagcm de Veículos e Adesivos, visando o atendimento das demandas da Secretaria
Municipal de Saúde, com cavaterislicas c quantidades especificadas no Anexo I do Edital Pregão Presencial P/ Sistema

de Registro de Preços n®. 135/2019 e na Cláusula segunda d.^ta de Registro de Preços n°, 170/2019 vinculada a este
contrato.

§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na
aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme Art. 65 da Lei n". 8.666/93 com suas ulteriores alterações.

§ 2® - A presente contratação está sendo formalizada de forma indireta, por Modalidade Pregão Presencial para Sistema

de Registro de Preços n°. 135/2019, com base na Lei Federal n°. 8.666. de 21 de Jtmhode 1993, Decreto Municipal n®.
650/2018, Lei Federal n®. 10.520/2002 e suas alterações, Decreto n". 7.892/2013 que Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da referida Lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
2.1-0 valor global do referido contrato é de RS 53.427,50 (Cinqucnin e Irês miJ quatrocentos e vinte e sete reais c
cinqüenta centavos). O valor mensal a ser pago está condicionado á sua efetiva utilização no prazo temporal, calculado
pela multiplicação do quantitativo utilizado pelo valor unitário ofertado para o lote:
LOTEN .03- ITENS DESTINADOS

ITENS

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DESCRIÇÃO

UN

QÜANT.

VALOR

VALOR

UN

TOTAL
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PLOTAGEM VEÍCULOS M'

M^

175

R$ 172,00 RS 30.100,00

02

ADESIVOS PARA VEÍCULOS M=

M^

175

R$ 133,30 RS 23.327,50

VALOR TOTAL RS 53.427,50(Cinqüenta e três mil quatrocentos o vinte e sete reais c cinqüenta centavos).
Resultante das quantidades constantes da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial n". 135/2019,
conforme ata de negociação feita pela pregoeira e Ata de Registro de Preços n°. 170/2019.

2.2 — O preço proposto é irreajustáveí, durante o prazo de 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da
proposta, por força do disposto na legislação em vigor.

2.3 - Para efetivação do pagamento pela Secretaria Municipal de Finanças é necessário a apresentação da(s) nota (s)
físcal(is), acompanhado do atestado de recebimento, dentro dos prazos e qualidade dos serviços recebidos pela
Secretaria responsável pela solicitação e o pagamento será efetuado até o lO^fdécimo) dia útil, após a apresentação da
mesma. Ainda deverão estar acompanhadas de Certidões Negativas Conjunta de Débito de INSS e Fazenda Federal,
CND Trabalhista, FGTS,Certidões Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante. devidamente atualizadas.

2.4 - A empresa opiante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal a comprovação
da mencionada opção.

2.5 - O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer titulo lhe forem devidos pela
CONTRATADA,em decorrência de inadimplemento contratual.

2.6 - Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitida a respectiva
Ordem de fornecimento;

2.7 - Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA c ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE o direito de
deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes
a:

2.8 - Despesas relativas à correção de eventuais falhas;
2.8.1 - Dedução relativa às entregas de sua responsabilidade não e.xecutadas;
2.8.2 - Débitos com a Administração Municipal.

2.9 - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATADO já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
2.10 - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/ e/ ou Recibo, o referido documento será

imediatamente devolvido para substituição c/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo
de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
2.11 - Os realínhamcnlos de quaisquer valores na presente licitação, após a assinatura do Contrato, somente se darão
com a observância dos procedimentos abai.xo, observando-se ainda, o prazo estabelecido no Edital para validade das
propostas.

2.12 - A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e justificadas do pedido,
demonstrando novamente a composição do novo preço, anexando cópias autenticadas de notas fiscais de compra que
comprovem os índices reivindicados.

2.12.1 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para a verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado, dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, serviços e/ou prestadoras, dos mesmos ou similares, realizada pela própria unidade ou órgão ou por instituto
de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a
deliberação de deferimcnlo ou indeferimento da alteração solicitada, ser instruída da justificativa da escolha da

Administração no prazo de 05(cinco) dias úteis para cada.

CLÁUSUL.4 TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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3.1 — As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias.
Poder

2

Executivo

Órgão

3

Secretária

09

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Municipal de Saúde

Atividade

2.062

Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiro.s - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

Fundo Municipal de Saúde

Secretária

09

Secretaria Municipal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Municipal de Saúde

Atividade

2,064

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

Fundo Municipal de Saúde

Secretária

09

Unidade

0901

Secretaria Municinai de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

Atividade

2.065

Gestão das Atividades da Média e Alta Complexidade

Elemento

3390,39.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

CLAÜSULA QUARTA - VIGÊNCIA,EFICÁCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
4.1 — A vigência do presente será de 02 de outubro de 2019 :i 31 de dezembro de 2019 podendo ser prorrogado, de
comum acordo entre as partes e mediante Termos Aditivos, para cada exercício tlnanceiro, após a veridcação da real
necessidade da CONTRATANTE, nos termos do inciso II, do arl. 57, da Lei n". 8.fi66/93, bem como alterado, exceto
no tocante ao seu objeto.

Parágrafo Único - A Administração, por razões de interesse piiblico, poderá a qualquer tempo declarar o término
antecipado do Contrato ora firmado, bastando uma notillcação prévia com prazo de 30 (trinta) dias para a rescisão,
sendo que em tal hipótese será devido a CONTRATADA, o pagamento, se houver de saldo referente a execução dos
serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES ÇONTRATANTES.
5.1 - DA CONTRATADA:

5.1.1 -A CONTRATADA deverá fornecer o objeto de acordo a necessidade da CONTRATANTE.

5.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraidos
com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais,
securilários, comerciais e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de
solidariedade;

5.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados á CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato,
diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do contrato.
5.1.5 - A CONTRATADA obiiga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades de abastecimento
contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
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5.1.6 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93;

5.1.7 - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme previsto no art. 55, inciso XII da Lei 8.666/93.
5.1.8 - Comunicar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo
de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato c apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 5
(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
5.1.9 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial amalizado do contrato para
os seus acréscimos.

5.1.10- Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos no Edital e Contrato.
5,2 - DA CONTRATANTE:

5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Segunda, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato,
na integralidade dos seus termos;

5.2.2 - Os fornecimentos serão acompanhados e fiscalizados pelo Secretário ordenador das despesas, segundo as
unidades solicitantes, ou outro servidor designado para substituí-lo, que anotará em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

5.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48

(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a
CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO.
6.1 - O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação das finalidades
de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÀO DO CONTRATO:
7.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE,em caso de rescisão administrativa, previstos no
art. 77 da Lei Federal n®. 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO.
8.1—0 contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorr.im quaisquer dos casos previstos nos artigos 77 e 78 da
Lei Federal n®. 8.666/93. de 21 de Junho de 1.993 e alterações em vigor.
Parágrafo Primeiro - O contrato para o fornecimento dos serviços poderá ser rescindido por iniciativa da
CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE, mediante ação judicial
especialmente intentada para esse fim;

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, os fornecimentos pela CONTRATADA não poderão
ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.
Parágrafo Terceiro - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pelo CONTRATANTE na
forma que o mesmo determinar.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.
9.1 - A CONTRATADA por descumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

Av. Oceânica,2994,- Abrolhos 1, Nova Viçosa - BA,CEP: 45.920-000-(7,1),1208-1124 - CNP.I n°. CNPJ: 13.761.531/0001-49
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I — adveriência;

II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02(dois) anos;
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
detenninantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
IV - Multa por atraso injustificado no fornecimento, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos;
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contraio, em caso de descuinprimento total da
obrigação;

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o irigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;

c. 0,7%(sete décimos por cento)sobre o valor da parte do fornecimento, por cada dia subseqüente até o trigésimo.
V - As penalidades por ventura aplicadas à CONTRATANTE serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores do Município de Nova Viçosa-BA.

Parágrafo Único - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor da contratação, após prévio processo administrativo, garantida a

ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal dc Finanças.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO.
10.1 - O presente Termo de Contrato encontra-se vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Presencial para Sistema

de Registro de Preços n". 135/2019, propostas financeiras dos proponentes e a Ata de Registro de Preços n°. 170/2019
originada da referida licitação.

CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO.
II.1 - Os serviços prestados serão acompanhados e fiscalizados pelos respectivos Secretários Municipais ordenadores
das despesas, segundo as unidades onde são prestados os serviços, ou outro servidor designado para substitui-lo, que
anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos serviços, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

11.2-0 acompanhamento para o fiel cumprimento e e.vecução deste Contrato, sera feitos pela servidora Jéssica de

Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, conforme Portaria n®. 003/2017 lotado, a quem
caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem

como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal
e/ou administrativa e a fiscalização do contrato caberá ao ser\'idor Aitdrc Luis Resende Paixão, inscrita no CPF sob o
n°. 084.928.867-30. matrícula n® 7249.

lU - Fica reservada a Secretária Municipal de Administração, a competência para resolver todos e quaisquer casos
singulares, duvidosos ou omissos deste contrato, nas normas e em tudo mais que de qualquer forma se relacionar direta
ou indiretamente com o fornecimento dos produtos objeto do contrato, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
11.4 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade iinica e integral do CONTRATADO no que se
refere a prestação de serviços, à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas perante o
CONTRATANTE e/ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do
contrato não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE.
9.5 - O CONTRATADO deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do CONTRATANTE
fomecendo-lhe informações, propiciando o acesso às documentações pertinentes e, atendendo as observações e
exigências apresentadas pela fiscalização.
Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA,CEP:45.920-01)0 -(7.1).1208-112.4 - CNP.I ii". CNP.J: 13.761.531/0001-49
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CLAUSULA DOZE- DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato nílo previsto no presente contrato, os chamados casos
omissos, estes ser<lo resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do contrato, a legislaçSo e demais normas
reguladoras da matéria e em especial a Lei n". 8.666/93, aplicando-lhe. quando for o caso, supletivamente os Princípios
da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA TREZE-DA PUBLICAÇÃO
13.1 - A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, nos locais de costume conforme
prazo definido na legislação pertinente,

CLÁUSULA QUATORZE-DO FORO
14.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Viçosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.

E por assim estarem,Justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença de 02(duas)testemunhas, para que surta seus Jurídicos e legais efeitos.
Nova Viçosa, Bahia, 02 de outubro de 2019.

REFEITO ALüMCIPAL
ANTE

MANOEL MECIhS FONTES DA SILVA

GESTOR DO FUNDQ MUNICIPAL DE SAÚDE
CON

JANEIiÇONJEfflmftA-iroS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL
JPS COMERCIO DISTR«UlÇÀO E SERVIÇOS EIRELI
CONTRATADA
TESTEM
NOME:

NOME:

CPF:_£222;^£^

CPF:
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Diário Oficial do

Tefça-feira

Nova Viçosa

5 Oe Novembro de 2019
2-Ano

município

Extratos de Contratos

EXTRATO DO CONTR.ATO N" 2041/2019

VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAI7REGISTRO DE PREÇOS N" 13S/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'170/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N'546/2019.

CONTRATANTES: O MUNICÍTIG DE NOVA VIÇOSA • BA. PES.SOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO,

INSCRITO NO CNPJ N°. 13.76I.531/000M9, COM COOPARTICIPAÇÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,INSCRITO
NO CNPJ SOB O N". 11,756.421/0001-63.

CONTRATADA: JPS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI,PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO,
INSCRITA NO CNPJ SOB

34J94.52IÍ/Ü00I-Ü4.

OBJETO' CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE
PROJETOS PLOTAGEM DE VEÍCULOS E ADESIVOS. VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CARATERÍSTICAS E QUANTIDADES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 135/2019 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N°. 170/2019.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Poder

1

Executivo

Oreio

3

Secrelãriu

09

Unidade

0901

Atividade

2.062

Fundo Municipal de Sailde
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Gestão das Atividades do FMS

Elemento

3390,39,00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

Poder

2

Executivo

Órgão

3

Fundo Municipal de Saúde

Secretária

09

Unidade

0901

Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal dc Saúde

Atividade

2.064

Elemento

3390.39.00

Gestão das Atividades do Bloco de Atenção Básica
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saiíde. 15%

Puder

2

Executivo

Ôrgao

3

Secretária

09

Fundo Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade

0901

Fundo Municipal dc Saiiüe

Atividade

2,065

Elemento

3390.39.00

Gestão das Atividades da Média e Alta Complexidade
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

02

Saúde 15%

VALOR DO CONTRATO: RS 53.427^0(Cinquenia e Irês mil quairocenlos e vinte e sele reais e cinqüenta centavos),
DATA DA CONTRATAÇÃO:02/10/2019.
VIGÊNCIA:02/10/2019 A 31/12/2019.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica. 3100.- Abrolhos I Nova Viçosa - BA.45920-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GWJPMG2HJLXGHV7RVSNTKG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Do: Gabinete do Prefeito.
Para: Setor de Contabilidade.

AUTORIZO

AO SETOR

DE CONTABILIDADE

EMPENHAR

O

REFERIDO

PROCESSO.

REMETER AO SETOR DE COMPRAS PARA FORMALIZAR AUTORIZAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA; JPS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI,
INSCRITO NO CNPJ SOB O N° 34.394,528/0001-04. COM O OBJETIVO E A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ,
PLOTAGEM DE VEÍCULOS E ADESIVOS, NO ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO
ANEXO I DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL /REGISTRO DE PREÇOS N° 135/2019
VINCULADO A ESTE CONTRATO COM N® 2041/2019.

NOVA VIÇOSA,04 DE OUTUBRO DE 2019.

Manoel Meci^Fontes da Silva

Gestor do Fundo^imicipal Saúde

Prefeita Munícip

(73 Av. Oceânica, n" 2994- Abrolhos í - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.;) 3208-1124
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ORDEM DE SERVIÇO

GABINETE DO PREFEITO.

FICA AUTORIZADA A EMPRESA: JPS COIVIERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 34.394,528/0001-04, COM O OBJETIVO E A

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PLOTAGEM DE PROJETOS E PLOTAGENS DE VEÍCULOS E ADESIVOS, NO

ATENDIMENTO

A

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

SAÚDE,

CONFORME

ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS DESCRITOS NO ANEXO I DO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL /REGISTRO DE PREÇO N° 135/2019 VINCULADO
A ESTE CONTRATO COM N'2041/2019.

NOVA VIÇOSA 04 DE OUTUBRO DE 2019.

Manoel Mccias^ontes da Silva
Gestor do Fundo Nlunicipal Saúde

(73 Av. Oceânica, n° 2994 - Abrolhos I - Nova Viçosa - Estado da Bahia - CEP: 45920-000- Tel.:) 3208-1124

https://servicos.cloud.el.com.br/ba-tcixeiradefreitas-pm/servic...

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
CERTIDÃO 2019/0023539

Contribuinte: J P S COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Devidamente Inscrito sob o CNPJ n°: 34.394.528/0001-04

RUA RUA IPIRANGA, CENTRO, 357 CEP: 45985098 TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA - BA

A Prefeitura Municipal, conforme o artigo 198 da Lei Municipal no 308/2003 de Dezembro
de 2003, combinado com disposto no Artigo 205 da Lei Federal Número 5.172, de 25 de

Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFCA que o contribuinte acima

identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular
perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de prova contra
cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados peia Fazenda Pública
Municipal, conforme prerrogativa legai prevista no Artigo 149 da Lei federai no 5172, de 25
de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Chave de validaçao da certidão: 20190023539
Validade 90 dias

Emitida Terça-Feira, 24 de Setembro de 2019

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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24/09/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

A/

IjLsasJf
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: J P S COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ; 34.394.528/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados peia Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacionai (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-Gerai da Fazenda
Nacionai (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa,

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

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 11:34:57 do dia 26/04/2019 <hora e data de Brasflia>
Válida até 23/10/2019.

Código de controle da certidão: 96BF.EC66.2515.5959

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento,

na 1 4e 1

PODER JlJDICIÍ-RIO
Jl'5TIvA DO TRABA]J-iO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: J P S COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

{MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.394.528/0001-04
Certidão n": 184665891/2019

Expedição: 24/09/2019, às 10:11:36

Validade: 21/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que J P S comercio distribuição E serviços EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

34.394.528/0001-04, 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.

iJúvittãs 8 sugestões: cr.dtStst.jus.br

24/09/2019

Consulta Regularidade do Empregador

VoKar

Imprimir

CAmJk
CAIXA. HCONÒMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
oT-í"

Inscrição:
34.394.528/0001-04
Razão Socialü p s comercio distribuição e serviços eireu

Endereço:

R Ipiranga 357 / centro / teixeira de freitas / ba / 45985-098

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Vaíidade:16/09/2019 a 15/10/2019
Certificação Número: 2019091601023186402283

Informação obtida em 24/09/2019 10:12:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a

verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

f

i GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 24/09/2019 10:22

jSFili SECRETARIA DA FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 dc dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N": 20192625290

razAo social

J P S COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

029.926.237

34394.528/0001-04

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica 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 Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 24/09/2019, 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 originai de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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