CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO N° 0102062017

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços que
entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA-BA, inscrita
no CNPJ sob o N° 16.417800/0001-42, com sede localizada na Praça Helena
Carmem de Castro Donato, s/n, centro, Matina - BA, CEP 46.480-000, doravante
denominada

CONTRATANTE,

neste ato representado pelo Senhor Prefeito

JUSCELIO ALVES FONSECA,

Prefeito Municipal, inscrito no CPF sob o n°
513.753.035-20, e RG n° 493.127.151 SSP-BA, e do outro lado o Sr. CLAUBERTO
FERNANDES NASCIMENTO JÚNIOR, brasileiro, Leiloeiro Oficial, matrícula na

JUCEB 14/047386-6, portador do CPF N° 037.961.264-05 e do RG N° 1.731 709, com
agência de Leilões situada no condomínio petromar, s/n°, via B, Quadra 846, Casa
1302, StelIa Maris - Salvador - Bahia, CEP 41.600-210, CONTRATADO. Tendo em
vista a contratação, e ainda considerando o disposto na lei Federal n2 8.666 de
21 .06.93 e de suas posteriores alterações, e têm entre si justo e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
Constitui objeto do presente contrato de prestação de serviços especializados de
Leiloeiro Público Oficial, para Alienação através de Leilão Público, dos Bens Móveis
Inservíveis do Município.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
Os honorários do leiloeiro serão pagos pelo arrematante dos bens, conforme
edital de Leilão, ficando o município de Matina-BA, isento de qualquer custo e/ou ônus
referente ao leilão.
Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do
contrato.
Parágrafo segundo - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômic
financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a
inviabilidade de sua execução.

-

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem executados pelo CONTRATADO, após recebimento da relação
dos bens por parte da CONTRATANTE serão:
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> Responsabilizar-se por todo Processo, na elaboração de Edital, ata do
leilão, e demais termos seqüenciais do certame;
> Marcar as datas das etapas do leilão, observando o interesse da
Administração;
r Elaborar, subscrever e publicar o Edital do leilão observando a
legislação pertinente, mediante apreciação do Jurídico desta Prefeitura;
> Lavrar notas, recibos ou atos de arrematação para cada comprador
(licitante);
> Elaborar a matriz do catálogo oficial do leilão com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias da data da realização do leilão;
, Afixar no lote fichas ou faixas de identificação para facilitar a localização
e o exame por parte dos interessados;
> Atendimento por parte da Agência de Leilões em seu escritório,
pessoalmente, por telefone, fax ou e-mail, para maiores esclarecimentos
sobre o Leilão;
> Distribuir os catálogos através de mala direta pelo correio e e-mail para
diversos clientes cadastrados em todo território nacional, além da
publicação, em jornais de grande circulação e no site da Agência de
Leilões;
Receber dos compradores os valores arrematados dos lotes, descritos
no edital de Leilão, em cheque ou dinheiro no ato da arrematação;
Prestar contas dos produtos das vendas no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar do término do leilão (Prazo da Lei);
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O Contrato terá vigência iniciada a partir de sua assinatura e término no ato do acerto
de contas finais, através da prestação de contas do Leiloeiro a este Município em no
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis após a realização do Leilão.
CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO ao seu critério, qualquer uma das sançõe
previstos no Art. 87 e incisos da Lei 8666/93 de 23.06.93.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei
Federal n- 8.666 de 23.06.93, desde que cabíveis a presente contratação,
fl\
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resguardada as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o
seu Art. 58 e seus incisos e parágrafos.
Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do
Art. 78, sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurados os direitos
elencados nos íncisos do parágrafo segundo do Art. 79, no que couber.
Parágrafo segundo - As formas de Rescisão contratual são as estabelecidas no Art.
79 da Lei n2 8666/93.
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
1) Cumprir integralmente as cláusulas e condições do presente contrato sob pena da
sua rescisão
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1)

É dever da CONTRATANTE, efetuar os pagamentos devidos nas formas e
condições pactuadas;
II)
Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto do presente contrato;
III)
Notificar O CONTRATADO, quando da inexecução das cláusulas constantes
do presente contrato, aplicando no caso as penalidades cabíveis.
IV)
Autorizar a publicação do Edital do Leilão nos jornais de grande circulação do
estado da Bahia e confecção de catálogos, sendo esses valores deduzidos do
valor final do leilão.
Auxiliar na regularização dos documentos dos veículos a serem leiloados,
V)
junto ao DETRAN, as Multas por ventura existentes no DETRAN e DPRF será de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Matina-BA.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O Leilão estará amparado pelo Decreto Lei 21.981 de 19.10.32, regulamentada pelo
Decreto Lei 22.427 de 01.02.33, Lei 8.666/93 e pelo artigo 335 do Código Penal
Brasileiro.
Parágrafo Primeiro - É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato o Foro da Comarca de Riacho de Santana - BA, com expressa
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Parágrafo segundo - E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si
ajustado e contratado, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
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e forma, uma das quais se destina ao CONTRATADO, o qual depois de lido e achado
conforme vai assinado pelas partes contratantes.

Matina - BA, 02 de junho de 2017.

JUSCE O'L SFONSECA
o tratante
efei o Municipal

CLAUBERTO FERNAD NASCIMENTO JUNIOR
Contratado
Leiloeiro Oficial - JUCEB 14/047386-6

Testemunhas:

1

1,

CPF:OQ.5JG
CPF:

o ÇUiWiG
G

2k. o'
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Os signatários deste instrumento, de um lado Joaquina da Glória Fernandes Teixeira, comerciante,
com CPF: 603.209.315-87 e, de outro lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGAO
PÚBLICO, CNPJ: 16.417.800/0001-42, tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam,
a saber:
O primeiro nomeado aqui chamado "o locador", sendo proprietário de uma Casa Residencial,
situada na Rua Riacho de Santana, s/n, centro de Matina Bahia, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário'.
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou seja:
(P) - O prazo de locação é a partir de 01 de junho a 29 de dezembro de 2017, 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;
22) - O aluguei é de R$: 3.780,00 (Três mil setecentos e oitenta reais), que o locatário se
compromete a pagar pontualmente na residência do locador ou de seu representante.
(32) - 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;
(42) - 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;
(52) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(62) - O locatário também não poderá sub-locar 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;
(72) - 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;
(82) - 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;
(92) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(102) - 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;
(1 V) - No caso de morte, falência ou insolvência do fiador, o locatário será obrigado dentro de 30
dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12h) - Fica estipulado 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;
(132) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/000142. cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel;
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Este contrato obedece ao processo de dispensa n°01 0206201 702 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.06.00. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE: 08.244.027.2057 MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.
(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;
it?) - 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 Assistência Social deste Município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o
consentimento expresso do locador.
(18)- 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;
19) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone, gás, água e esgoto; e as despesas
ordinárias de condomínio;
(20) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
(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:
1M)LTINd-Junho,de20l7.
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TESTEMUNHAS:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem. NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ
Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ.
de

de
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(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 T, mas serão pagas à parte,
arte;As despesas cLecorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
As

MATINA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 010206201702
PROCESSO DE DISPENSA N°. 010206201702

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: Joaquina da Glória Fernandes Teixeira, CPF no. 603.209.315-87. Objeto: 'Locação de um
Imóvel destinado para instalação imediata da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município de
Matina Bahia". 02/06/2017. Vigência: até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor
total: R$: 3.780,00 (Três mil setecentos e oitenta 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://portatdeassjnauras com br:443 e utilize o código 1D2B-D9A7-C348-5045.
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QUARTA-FEIRA • 14 DE JUNHO DE 2017
ANOX 1 N9757

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

CONTRATO N9 0105062017

O Município de Matina- Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n2, Centro, inscrita no CNPJ, sob
n2 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CAMBUI VEÍCULOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 14.456.972/0001-18, estabelecida à Avenida
Bartolomeu de Gusmão, n2 750 - Bairro Jurema, no Município de Vitoria da Conquista - BA, através de seu
representante legal, Antonio Roberto de Barros Cairo, portador de cédula de identidade n2 0097117242
SSP/BA e CPF n2 050.759.125-91, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA,
firmam o presente Contrato de Fornecimento de aquisição de 01 veículo zero quilômetro para Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, decorrente da homologação da licitação na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N2. 17/2017 - PP, pelo Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal N 9. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais
abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de aquisição de 01 veículo zero
quilômetro destinado ao transporte dos profissionais do ensino fundamental, médio e infantil a serviço do
Município de Matina,cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do
processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N9. 17/2017- PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N9. 17/2017- PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 2° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n 2 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Este instrumento vigorará até 30 de julho de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser observados
os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§12 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
-prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

1- da CONTRATADA:
a) entregar o (s) produto (s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
obrnigõe/
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento di
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
ntro
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina - Bahia os eventuais casos fortuitos e de força
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos parctiv.
Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - M
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II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta;
b) receber o (s) produto (s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA DO RECEBIMENTO
-

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA DO PREÇO
-

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, a
importância de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), O preço será fixo e irreajustável, exceto para as
situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N2. 17/2017- PP.
CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
-

-

CLÁUSULA SÉTIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina Bahia, à conta da seguinte programação:
-

Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 1094 Equipamento da Educação Básica FUNDEB
Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
-

-

-

-

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO
-

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N 2. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições
para a continuidade do mesmo;
II pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1Q e 2, da Lei Federal N. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na
forma estabelecida pelo art. 79, inciso 11 e § 1, da Lei Federal N. 8.666/93.
-

-

c~

CLÁUSULA NONA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
-

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrgções,,
assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão N. 1 /2017PP.

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO Tel. 77 3643-1008 CEP 46480-000 Mat
-

-

-
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aprovação, em até S(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento
da Secretaria Solicitante.

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

No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.

2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
§

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será compe o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por my(s privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após,,4do e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e,1'orma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza toqs os efeitos legais e resultantes de direito.
/
1

Matina-Bahia, 05 de junho de 2017.

/

FNSECA

de Matina-BA.
TANTE

ji
CAMMJI VEÍCUUS TDÀ
CNPJ: 14.456.792/0001-18
CO NTR,ATAD O

CANBU1 VEICU LOS LTDA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF: O.

W
LQ)-

Nome:
CPF: O

O.5'3 k5-3
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CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0105062017
Pregão Presencial n°. 17/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: CAMBUI VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.456.972/0001-18. Objeto: aquisição de
01 veículo zero quilômetro destinado ao transporte dos profissionais do ensino fundamental, médio e infantil a
serviço do Município de Matina. Assinatura: 05/06/2017. Vigência: Até 30 de julho de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito
Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos,
ara verificar as assinaturas vã ao site https://www.portaIdeassjnaturas.com.br:3 e utilize o código 4AFB-82D3-228B-92A2.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10200249-a11c-4b75-a87f-e62fb7461338

TERÇA-FEIRA • 06 DE JUNHO DE 2017

CONTRATO N° 0106062017

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a EMPRESA GAUS INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.588.756/0001-57,
estabelecida à R B - Distrito Industrial, n° 154, no Município de Guanambi - BA, através de seu SócioGerente, Carlos Andre Pereira Neves, portador de cédula de identidade n° 07869549 06 SSP/BA e CPF
no 265.018.038-29, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente
Contrato de Fornecimento de "aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares para
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matina", decorrente da homologação da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 05/06/2017,
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes
clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "aquisição de equipamentos e
materiais permanentes hospitalares para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matina' cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 1512017-PP.
§ 10 - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 1512017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 2° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 30 de dezembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§1° em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a)entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b)responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c)receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d)assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato,
ontrato;e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
e)
f)
comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e 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;
g)entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
Ordem de Fornecimento.
II- do CONTRATANTE:

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

a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta,
uarta;b) receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

-

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), sendo este o valor da soma
total do lote 01, o preço será fixo exceto para as situações previstas em lei, fixada de acordo com o Edital
de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017- PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo dois. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1073 - Aquisição de Equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família
Projeto/Atividade: 2080 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS
Projeto/Atividade: 2289 - Outros Programas de Saúde
Projeto/Atividade: 2302 - BLMAC
Projeto/Atividade: 2306 - Manutenção do NASF
Projeto/Atividade: 2309 - Manutenção do SAMU
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos: 00,02,14
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1° e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f52c5d6-8ace-4b91-b5dd-f2c77eea8920

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

§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso li e §
da Lei Federal W. 8.666/93.

11,

CLÁUSULA NONA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
n0.15/2017-PP.
-

CLÁUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
-

§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.

§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 06 de junho de 2017.

JUSClo
ESINSECA
Prefeito wo o nicípio de Matina-BA.
• NTRATANTE

r10.588.756/0001-57'
GAUS INtJSTRJA E COMERCIO LTDA-EPP
CONTRATADO

GAUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDAEPP
Rua 8, N° 154-8. Distrito Industrial
L. CEP: 46.430-000 GUANAMBI.BA ..J

TESTEMUNHAS:
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O
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106062017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: GAUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ n°. 10.588.756/0001-57. Objeto:
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares para Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Matina. Assinatura: 06/06/2017. Vigência: Até 30 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106062017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 15/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: GAUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, CNPJ n°. 10.588.756/0001-57. Objeto:
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares para Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Matina. Assinatura: 06/06/2017. Vigência: Até 30 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos 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://www.portaldeass naturas corri br443 e utilize o código A571-4054-8738-4FDE.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f52c5d6-8ace-4b91-b5dd-f2c77eea8920

ANO X 1 N 2 762

ti

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0112062017

-

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre si fazem de um
lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, Estado da Bahia. inscrita no Cadastro Geral
de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n.° 16.417.800/0001-42, situada na Praça
Helena Carmem de Castro Donato S/N Centro, Matina - Bahia, neste ato representado pelo
senhor Prefeito Municipal, Juscelio Alves Fonseca, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física
CPF sob o no. 513.753.035-20, residente e domiciliado na Travessa da Praça Elginio
Campos à Rua Hermenegildo F. Neto, s/n, centro de Matina Bahia doravante denominado
de simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado o (a) Senhor (a) CARLOS ALEXANDRE
PEREIRA TEIXEIRA, doravante denominado (a) simplesmente de CONTRATADO (a),
portador (a) da carteira, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n1036.160.925 - 66,
Residente e domiciliado (a) na Rua JOSÉ PAUDORCO DA SILVA, N° 00301 BAIRRO
BRASILIA GUANAMBI - BAHIA, em vista o constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 36/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas adiante
estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA os serviços: O (a) CONTRATADO (a) contratação de prestação de
serviços com show musical, nas localidades de Boa Vista, Pichico e sede do Município, no
período de 18. 19 e 22 de Junho de 2017, em comemoração os festejos de São João do
município de Matina/BA, com vigência ate 31 deiulho de 2017, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA SEGUNDA - do pagamento: Será pago pelos serviços prestados conforme
Cláusula anterior, a importância bruta de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinqüenta reais).
bruto.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO: O contratado e
contratante ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação Vigente.
CLÁUSULA QUARTA - Fica o CONTRATADO obrigado a executar ou prestar o (s) serviço
(s) no prazo determinado pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - esta despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULT. DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE - 133920502.117— COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES
ELEMENTO - 3.3.90. 36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.
FONTE: 00 RECURSO ORDINÁRIO
CLÁUSULA SEXTA - O presente contrato é celebrado inexigível de licitação de acordo com
o que estabelece o Art. 24, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO - Constitui motivo para rescisão do presente contato
o não cumprimento de qualquer de suas clausulas e condições, bem como os motivos
previstos na legislação, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Feder-1 N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser resc dido ainda:
4

4
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pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsista condições para a continuidade do mesmo;
-

11
pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o
prosseguimento de sua execução.
-

§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, poderá haver a rescisão unilateral deste
instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante
interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 1 0 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as
partes, precedida de autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que
haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 11, da Lei
Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA OITA os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
-

CLÁUSULA NONA

as partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana Estado da
Bahia, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir
quaisquer questões ou dúvidas resultantes do presente Contrato.
E por estarem de comum acordo como todas as Cláusulas acima estipuladas, assina
o presente instrumento em duas vias de igual teor na presença de testemunhas.
-
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Matina Bahia, 12 de junho de 2017.
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CONTRATO N°0119062017
PREGÃO PRESENCIAL N°.18/2017-PP

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito Público
Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca e pelo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Satiro Virgilio
Femandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ, sob n° 10.420.907/0001-63, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Augusto José Fagundes Neto, ora em diante denominados
CONTRATANTES, do outro lado, a empresa NB FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
09.312.074/0001-38, estabelecida ã Rua Manoel Vitorino, n° 162, no Município de Guanambi-BA, através de seu
Sócio-Gerente, Arnaldo Pereira de Azevedo, portador de cédula de identidade n° 880691255 SSP/BA e CPF n°
795.938.525-49, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato
de Fornecimento de "aquisição de medicamentos diversos e produtos hospitalares para atender a demanda da
saúde do município de Matina/BA11, decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N°. 18/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 19/06/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei
Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "aquisição de medicamentos diversos e
produtos hospitalares para atender a demanda da saúde do município de Matina/BA' cuja descrição detalhada
bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N°. 18/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 18/2017-PP passam a fazer parte integrante deste instrumento
contratual independente de transcrições.
§ 2° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões
na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 29 de dezembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser observados
os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obriga
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
/
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do
prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e 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;
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem
de Fornecimento.
II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta;
b) receber o (s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. Ê obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrument..

• G
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§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, a
importância de R$338.800,00 (Trezentos e trinta e oito mil e oitocentos reais), sendo este o valor da soma total
dos lotes 1, IV, VIII, o preço será fixo exceto para as situações previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de
licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 18/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá
ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e
CNPJ: 10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de
Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2065 - Piso de Atenção Básica - PAB
Projeto/Atividade: 2066 - Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária
Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde Familiar
Projeto/Atividade: 2069 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões das Ações Municipais de Saúde
Projeto/Atividade: 2080 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
Projeto/Atividade: 2083 - Programa de Saúde Bucal
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS
Projeto/Atividade: 2289 - Outros Programas de Saúde
Projeto/Atividade: 2302 - Programa BLMAC
Projeto/Atividade: 2306 - Manutenção do NASF
Projeto/Atividade: 2309 - Manutenção do SAMU
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para
a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão
unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do
Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na form
estabelecida no art. 79, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida d
autorização escrita e fundamentada do Prefeito
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Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1°, da Lei
Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações
assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão N°.18/20l7-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela
CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do responsável
pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade
decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito
Matina-Bahia, 19 de Junho de 2017.

JUSC LIO LVES FONSECA
icípio de Matina-BA.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0119062017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 1812017- PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, através do
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.312.074/001-38. Objeto: Aquisição de medicamentos
diversos e produtos hospitalares para atender a demanda da saúde do município de Matina/BA. Assinatura:
19/06/2017. Vigência: O contrato terá vigência até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor
global: R$ 338.800,00 (trezentos e trinta e oito mil e oitocentos reais).

JÚSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal.

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
'ara verificar as assinaturas vã ao site https://portaldeassinaturas com br443 e utilize o código 289C-F1364-F5013-1 ECC.
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QUINTA-FEIRA • 29 DE JUNHO DE 2017

CONTRATO N°. 0120062017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017

-

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa MERKAUTO AUTO PEÇAS E
ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 02.560.388/0001-00, com sede na Avenida
Barão do Rio Branco, n° 170, Bairro Centro no Município de Guanambi - BA, representada por seu
representante legal, Sr. Ronildo Fernandes Batista, 316.352.105 -34 e RG no 0175143471 SSPIBA,
denominando - se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de
Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha
de montagem, pneus e serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, com respectivas
garantias para manutenção da frota municipal, decorrente da homologação da licitação na modalidade
de PREGÁO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017, pelo Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais
abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE
PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para
veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará ate 31 de agosto de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA;
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e 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;
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento
"\
da Secretaria Solicitante.
II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
. )
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~C
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA QUARTA DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
-

CLÁUSULA QUINTA DO PREÇO
-

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 16.982,00 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e dois reais), referente aos
lotes 21, 22, 23, 25, 26, 31, o preço será fixo, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o
Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017.
CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
-

-

Parágrafo Um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL e CNPJ: 14.807.662/0001-82.
Parágrafo Único. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá
ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina Bahia, à conta da seguinte programação:
-

-

Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção do Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2017 Manutenção da Secretaria de Administração
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2096 Manutenção do FUNDEB 40%
Projeto/Atividade: 2097 Manutenção do PNAT
Projeto/Atividade: 2098 Manutenção do Ensino Básico
Projeto/Atividade: 2250 Manutenção do Ensino Fundamental QSE
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA DA SAUDE
Projeto/Atividade: 2070 Gestões de Ações Municipais de Saúde
Projeto/Atividade: 2080 Epidemiologia e Controle de Doenças ECD
Projeto/Atividade: 2068 Incentivo ao Programa Saúde da familiar
Projeto/Atividade: 2260 Manutenção do SUS
Projeto/Atividade: 2.309 Manutenção do SAMU
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2057 Manutenção do FMAS
Projeto/Atividade: 2285 Programa IGDM
Projeto/Atividade: 2294 Programas de Assistência Social FNAS
Projeto/Atividade: 2.301 Programas de Assistência Social FEAS
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°..666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
-
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- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito.
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10,
da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas á CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
Presencial SRP N°. 13/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 20 de junho de 2017.

JUSCE O. E ONSECA
Prefeito .. inic .io de Matina-BA.
' TRTANTE
RONILDO F. BATIST'
sÕCIOGERIE
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0120062017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: MERKAUTO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP, CNPJ no.
02.560.388/0001-00. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de
obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal.
Assinatura: 20/06/2017. Vigência: Até 31 de agosto de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$
16.982,00 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e dois 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:/Jwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1510-E846-0091-D474.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 020106201702

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, Jeice KeIIy Cardoso de Souza,
brasileiro (a), maior, portador da Cédula de Identidade RG no 1522239910
e do CPF no 053.098,075-43, residente e domiciliada na Fazenda Coloco
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 Recepcionista.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Recepcionista, lotado (a)
na - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO
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AMBIENTE, no período de 06 de junho a 31 de agosto de 2017.

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$ 2.654.83 (dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e
oitenta e três centavos) que serão pagas em 03 (três) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.
PROJETO ATIVIDADE —20.605.070.2162 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA.
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 02 (dois) meses e 25
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.
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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
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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, 06 de junho de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
1)Nome completo:

2)Nome completo:

RG n°:

RG n°:

CPF N°

CPF N°:

Endereço:

Endereço:

Ass.:

Ass.:
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