CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0212062017

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 n°. 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) JOSE PEREIRA
MACHADO, doravante denominado (a) simplesmente de CONTRATADO (a), portador (a) da
carteira, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n°. 035.017.165-32, Residente e
domiciliado (a) na Fazenda Varzea Grande interior do Município de Matina Bahia, em vista o
constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2017, resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas adiante estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA os serviços: O (a) CONTRATADO (a) prestação de serviços com
show musical nas localidades de Salobro, Boa Vista, Pichico, Lajes e sede do Município, no
período de 17 a 20 e 22 de Junho de 2017, em comemoração os festejos de São João do
município de Matina/BA, com vigência ate 31 de julho 2017, contados de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA - do pagamento: Será pago pelos serviços prestados conforme
Cláusula anterior, a importância bruta de R$ 5.000,00 (cinco mil 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. 3600.00 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 Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, ci-, tal forma que não
subsista condições para a continuidade do mesmo;
tI
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II - 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 § 1°, 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.

Matina - Bahia, 12 de junho de 2017.
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CONTRATO N°0219062017
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° 16.417.800/0001-42, 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
Fernandes. 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 BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.229.287/0001-01, estabelecida à Rua
João Pessoa, n° 49, no Município de Guanambi-BA, através de seu Sócio-Gerente, Suzy Araujo Silva, portador
de cédula de identidade n° 232634157 SSP/BA e CPF n° 675.782.685-20, 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/BA", 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°. 1812017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modatidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 18/2017-PP passam a fazer parte integrante deste instrumento
contratual independente de transcrições.
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§ 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 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.
ONTRATADA: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 á Prefeitura Municipal de Mtina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprov
em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerado
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da
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. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados(n
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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$219.600,00 (Duzentos e dezenove mil e seiscentos reais), sendo este o valor da soma total
dos lotes II, VI, X, XI, XII, 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, á 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, §§ 1° e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedid
autorização escrita e fundamentada do Prefeito

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bhia

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ea1a63b-ccf8-4e7c-91cd-2bde76783868

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

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 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°.18/2017-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, 19 de Junho de 2017.
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CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0219062017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 18/2017 - 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: BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, CNPJ 15.229.287/0001-01. 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$ 219.600,00 (duzentos e
dezenove mil e seiscentos reais).

JÚSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal.

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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CONTRATO N°. 0220062017

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, sln°, 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 MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL
LTDA - ME,CNPJ - 14.336.557/0001/83, com sede Rua Sitio Vomitamel, 239, Guanambi - BA,
representada por sua representante legal, Sr. Eliene Cardoso de Souza Albuquerque, CPF 920.887.83504 e RG n° 07934314 76 SSP/BA. 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, serviços de mão de obra para veículos
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017, pelo Prefeito
Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os contratantes â 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 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°. 1312017.
§ 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 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 obrígaçõ
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;
) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento
da Secretaria Solicitante.
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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. E 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$ 19.918,95 (dezenove mil novecentos e dezoito reais e noventa e cinco
centavos), referente ao lote 11, 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.
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: 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
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°. 8.666/9.., os!
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadímplência 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 § 11,
da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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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
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.

JUSCELIO A 'ES FONSECA
Prefeito do Mu c pio de Matína-BA.
CO RATANTE

MOLAS

EÇAS BRASIL LTDA - ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
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4
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CPF:Q9

14.336.577/0001-83
MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA ME
RUA SITIO VOMITA MEL, 239
SITIO VOMITA MEL - GUANAMBI-SA
CEP: 46.430-000
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0220062017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA - ME, CNPJ no. 14.336.577/0001-83. Objeto: aquisição de
peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos 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$ 19.91895 (dezenove mil novecentos e dezoito reais e
noventa e cinco centavos).

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal
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Para verificar as assinaturas vá ao site https://wwwportaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1510-E846-0091 -13474.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5f3ad86-aacd-49bd-916b-de2678a91197

TERÇA-FEIRA • 04 DE JULHO DE 2017

CONTRATO N°. 0220062017
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/n0, 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 MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL
LTDA - ME,CNPJ - 14.336.557/0001/83, com sede Rua Sitio Vomitamel, 239, Guanambi - BA,
representada por sua representante legal, Sr. Eliene Cardoso de Souza Albuquerque, CPF 920.887.83504 e RG n° 07934314 76 SSP/BA, 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,serviços de mão de obra para veículos
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO 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 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.
§ 10 - 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 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) omunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentr
o prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respecti
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não ser
considerados;
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento
da Secretaria Solicitante.
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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$ 19 918,95 (dezenove mil novecentos e dezoito reais e noventa e cinco
centavos), referente ao lote 11, 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.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, ã conta da seguinte programação:

-

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 OSE
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 ais. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inad mplência 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 ai. 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, precedi
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito.
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo ai. 79, inciso II e §
da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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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
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.

JUSC
Prefeito
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0220062017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°13/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA.
Contratada: MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA - ME, CNPJ no. 14.336.577/0001-83. Objeto: aquisição de
peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos 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$ 19.918,95 (dezenove mil novecentos e dezoito reais e
noventa e cinco centavos).

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal
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TERÇA-FEIRA • 04 DE JULHO DE 2017
ANO XI N9765

CONTRATO N° 0306062017
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, sln°, Centro, inscrita no CNPJ, sob no
16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, doravante
denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JOSÉ BORGES RAMOS - ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.680.363/0001-58, estabelecida á Rua Praça Manoel Novaes, 247,
centro, no Município de Guanambi-BA, através de seu Sócio-Gerente, José Borges Ramos, portador de cédula de
identidade no RG 1545136 e CPF n° 919.613.354-68, denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de "aquisição de equipamentos de informática,
destinados ao atendimento dos diversos setores públicos do município de Matina/BA", decorrente da
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017-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 de
informática, destinados ao atendimento dos diversos setores públicos do município de Matina/BA'Ç cuja descrição
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL N°. 1412017-PP,
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017-PP 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 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.
§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.
ONTRATADA: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 obrigaçõ
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. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
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§ 20. 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$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais), sendo este o valor da soma total dos lotes
02 e 07, o preço será fixo exceto para as situações previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação
PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017 - 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 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 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: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 1013 - Equipamento do Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
Projeto/Atividade: 1016 - Equipamento da Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 1022 - Equipamento da Contabilidade
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 1.094 Equipamento da Educação Básica- FUNDEB
Projeto/Atividade: 1.115 Equipamento de Biblioteca Pública
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE
Projeto/Atividade: 2295 - Gestão de Programas do FNDE
Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Atividade: 1120- Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 1056 - Equipamento do FMAS
Projeto/Atividade: 2056 - Manutenção do Conselho Tutelar
Projeto/Atividade: 2284 - Programa de CRAS
Projeto/Atividade: 2285 - Programa Bolsa Família - IGDM
Projeto/Atividade: 2294 - Programas de Assistência Social - FNAS
Projeto/Atividade: 2301 - Programas de Assistência Social - FEAS
Projeto/Atividade: 2310— Programa IGD SUAS
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente
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;
.,

1
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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.
§ 20. 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 N°.14/2017-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 corresponsabitidade 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.
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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.

JUSCELIOA S FONSECA
Prefeito do Mu cpio de Matina-BA.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0306062017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: JOSÉ BORGES RAMOS - ME, CNPJ n°. 22.680.363/0001-58. Objeto: aquisição de equipamentos
de informática destinados ao atendimento dos diversos setores públicos do município de Matina/BA.
Assinatura: 06/06/2017. Vigência: Até 30 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$
62800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portajdeass
naturas com br4-43 e utilize o código A571-4054-8738-4FDE.
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CONTRATO N° 0312062017

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO
DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito interno público, inscrita no CNPJ/MF n°
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sin°, Centro, Matina / BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alvos Fonseca, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade RG n° 04931271-51 e CPF n° 513.753.035-20 residente e
domiciliado à Travessa Elginio Campos, n° 39, Centro de Matina Bahia, aqui denominada de
CONTRATANTE, e de outro lado a Senhor José Amando Oliveira Gomes, residente na Fazenda
Alto dos Baías - Zona Rural, Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG n° 1329912250
SSP/BA e CPF n° 016.507.625-93, aqui denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas
para celebrarem o presente contrato, fundamentados nas disposições Lei n° 11.947/2009, e tendo em
vista o que consta na Chamada Pública n° 02/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante
as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação e a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada bem
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de
CHAMADA PUBLICA n°. 02/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao
CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
por DAP/ano, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até 29 de
dezembro de 2017 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a
programação do SEMAE;
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o
anexo deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total dÉR$
19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).
sendo este valor a total da DAP SDW0016507625932010141144, conforme o julgado na chamada
pública 0212017, com a listagem anexa a seguir:
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UNID.
QUANT.
DESCRIÇÃO
Manga Palmer, orgânica, in natura,
cor característica, consistência
firme. de primeira qualidade, a fim
de permitir a manipulação, o
4.000
kg
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Com a ausência de
mofo, umidade, machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
VALOR TOTAL R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais).

ITEM
02

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

4,90

19.600,00

CLÁUSULA SÉTIMA
No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente
contrato.
CLÁUSULA OITAVA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
Fonte: 15 Transferência FNDE
CLÁUSULA NONA
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor
correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao
CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor
da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses das parcelas do
recurso em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 10, do art. 20 da Lei n°
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para
comprovação.
CLÁUSULA TREZE
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, be
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escol
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na exeçução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
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CLÁUSULA QUINZE
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares
poderá:
a.modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
fiscalizar a execução do contrato;
c.
d.aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou
a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DEZESSEIS
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DEZESSETE
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas.

CLÁUSULA DEZOITO
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 02/2017, pela Lei n° 11.947/2009 e o
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o
contrato for omisso.
CLÁUSULA DEZENOVE
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA VINTE
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

a
CLÁUSULA VINTE E UM
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a.por acordo entre as partes;
b.pela inobservância de qualquer de suas condições;
quaisquer dos motivos previstos em lei.
c.

CLÁUSULA VINTE E DOIS
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 29 de dezembro de 2017
ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato pod
ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA VINTE E TRÊS

r

arca deje
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Corí'
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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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, 12 de junho de 2017.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0312062017
CHAMADA PÚBLICA N°. 02/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: JOSÉ AMANDO OLIVEIRA GOMES, inscrito no CPF sob o n°. 016.507.625-93. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 1210612017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua
assinatura. Valor: 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A571-4054-8738-4FDE.
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CONTRATO N°0319062017
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 Prça Helena Carmem de Castro Donato, sin°, Centro, Matina - Bahia, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.800/0001-42, 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
Fernandes, 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 ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.990.912/0001-83, estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, no
733, rio Município de Guanambi-BA, através de seu Sócio-Gerente, Maria Elena Teixeira Rocha, portador de
cédula de identidade n° 00900753 90 SSP/BA e CPF ri° 092.897.805-25, 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/BA", 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 obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
O 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. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
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§ 20. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não

corresponda ás 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$286.350,00 (Duzentos e oitenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais), sendo este o valor da
soma total dos lotes III, V, VII, IX, XIII,, 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 aris. 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 minima 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
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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°.18/2017-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, 19 de Junho de 2017.
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Prefeito
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ATANTE

-

4
/

4À
INTRATADO
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

M7L&(

.ÀkLh

Nome:

u.J:L -DicJ0 £tji1cLI

\1

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia

li!, /

MATINA
QUINTA-FEIRA • 29 DE JUNHO DE 2017

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO X 1 N 9 763

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0319062017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 18/2017 - 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: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ
02.990.912/0001-83. 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$ 286.350.00 (duzentos e oitenta e seis mil e
trezentos e cinquenta reais).

JÚSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal
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