CONTRATO N° 0106032017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, com sede em Matina Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n°
16.417.800/0001-42, situada à Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N Centro de Matina Bahia, neste
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor JUSCELIO ALVES FONSECA, brasileiro, casado
portador da Carteira de Identidade n° 04931271-51 e CPF n° 513.753.035-20, residente e domiciliado à
Travessa Elginio Campos, n° 39, Centro de Matina Bahia, doravante denominada contratante, e a empresa
EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI ME, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 15.422.910/0001-30, estabelecida na Praça do Mercado, 17, 1.° andar, Centro,
Conceição do Coité, BA, doravante denominada Contratada, representada por seu procurador abaixo
assinado, conforme instrumentos de procuração, acostados aos autos o qual outorgar poderes ao mesmo
para assinar o presente contrato Caio Lazaro Galdino Menezes, Carteira de Identidade n° 1303385325 e
CPF n° 042.686.575.84, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as disposições expressas nas
cláusulas seguintes:
-

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural do município, em
caráter emergencial.
-

PARÁGRAFO ÚNICO Vinculam-se ao presente contrato, a Dispensa Emergencial n° 001/2017, bem como
a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais documentos, os quais se constituem em
partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
-

CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO
O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de menor preço.
-

CLÁUSULA TERCEIRA DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Matina, o objeto deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
parágrafos 11e 20, da Lei n° 8.666/93.
-

PARÁGRAFO PRIMEIRO
a CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor constante da
proposta devidamente atualizada de conformidade com o disposto na Cláusula Décima;
-

PARÁGRAFO SEGUNDO nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
parágrafo anterior, salvo se as supressões resultarem de acordo celebrado entre os contratantes, conforme
Art. 65, parágrafo 20, inciso II da Lei 8.666/93;
-

PARÁGRAFO TERCEIRO as eventuais modificações dos termos deste Contrato, poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos casos referidos no Artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante Termo Aditivo.
-

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:
acompanhar, fiscalizar e conferir os produtos ora contratados;
efetuar o pagamento pelos produtos, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona;
rejeitar, no todo ou em partes, o fornecimento executado em desacordo com o contrato!
-

a)

-

b)

-

c)

-

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à Contratada enquanto vigorar este Contrato:
-

c~
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-

-
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a) realizar o serviço de acordo ao especificado, seguindo calendário escolar;
b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos fornecimentos para confronto de
informações;
c) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que ocorra
durante a vigência deste Contrato;
d) arcar com os ônus referentes execução do objeto do presente contrato, inclusive o pagamento de
encargos trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários, cuja responsabilidade pelo pagamento não
poderá, em hipótese alguma, ser transferida para o Contratante;
e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
fornecimento do objeto contratado;
g) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
h) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas ria licitação;
i) manter preposto, aceito pela Contratada, no local, para representá-lo na execução do contrato; e,
j) reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos serviços.
1) submeter seus veículos às vistorias técnicas determinadas pela CONTRATANTE;
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
a) Na forma disposta no artigo 72, da Lei 8.666/93, fica autorizada a subcontratação parcial do objeto
do contrato, desde que os veículos a serem utilizados pela subcontratada estejam em condições de
segurança compatíveis com a legislação de regência.
b) Na hipótese de subcontratação, a subcontratada deverá atender todas as exigências técnicas
prevista neste contrato, notadamente o quanto previsto na cláusula quinta.
c) A subcontratação parcial do serviço não exime a CONTRATADA das responsabilidades previstas
neste contrato ou mesmo do edital do certame, respondendo pelos serviços executados pelos
subcontratados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AMPARO LEGAL
A lavratura do presente Contrato decorre a Dispensa Emergencial n° 001/2017, realizada com
fundamento na Lei ri° 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR
O valor do presente Contrato é de R$ 555.110,80 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e
oitenta centavos). A ser pago mensalmente após conclusão do período.
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE
No caso de renovação do contrato se tomará por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

8.1. A revisão de preços, nos termos do art. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
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8.2. O valor estipulado na proposta inicial poderá ser reajustado em conformidade com o Art. 65, inciso II,
alínea "d" da Lei n°8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante emissão de ordem bancária em favor da
CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, na forma da Dispensa
Emergencial n° 001/2017, devidamente atestada por servidor da Prefeitura Municipal de Matina.
9.1 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que a liquidação da despesa, aquela será
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
9.2 - O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas, uma
correspondente à própria fatura e outra suplementar, referente ao valor do reajustamento devido, podendo
ambas as faturas tramitar conjuntamente, a critério da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- 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 Orçamentária: 02.03.00 - Secretaria Municipal 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: 2102 - Manutenção do Ensino Médio
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
A vigência deste contrato será de até 90 dias, contado da data da assinatura, podendo ser rescindido
unilateralmente pelo Contratante quando for alcançado o resultado de processo licitatório regular para
contratação do mesmo objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste contrato, sem justificativa expressamente
aceita pela Contratante, apresentada por escrito pela Contratada antes da data prevista inicialmente para a
sua execução, sujeitará a mesma a todas as sanções previstas na Lei n° 8666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, tais como:
a) advertência;
b) multa de 0,3% ao dia até o limite de 10% do valor do contrato, além da cumulação com as demais
sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93;
c) Suspensão da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
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A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a)

determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou

o

c)

judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - a rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Riacho de Santana, no Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
suscitadas na execução do presente Contrato.
E, para validade do que pelas partes ficou acertado, firma-se o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de duas testemunhas
que o subscrevem, vai pelas partes assinado.

Matina-Bahia, 06 de março de 2017.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

• CONTRATOS
DISPENSA EMERGENCIAL N° 001/2017
ADJUDICAÇÃO
De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina. Estado da Bahia, após examinar o processo de
dispensa emergencial n 00112017, e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação
em favor da empresa: EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 15.422.910/0001-30, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte
escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural do município, em caráter emergencial, sendo o valor total de R$
555.110,80 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos).
Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal para homologação.
Matina - BA, 06 de março de 2017.
Wélia Reis Ferreira
Presidente da CPL

DISPENSA EMERGENCIAL N° 001/2017
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO a Dispensa Emergencial n 001/2017, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da
empresa: EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
15.422.910/0001-30, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da
rede municipal de ensino, residentes na zona rural do município, em caráter emergencial, sendo o valor total de R$ 555.110,80 (quinhentos
e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos).
Matina - BA, 06 de março de 2017

JUSCELIO ALVES FONSECA
Prefeito do Município de Matina-BA

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106032017
Dispensa Emergencial n°. 001/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: EQUIPE
TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 15.422.910/0001•30, Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal de
ensino, residentes na zona rural do município, em caráter emergencial. Assinatura: 06/03/2017. Vigência: 90 dias, a partir da data da sua
assinatura. Valor: R$ 555.110,80 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos). JUSCÊLIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO
A prefeitura Municipal de Matina Bahia, toma público para conhecimento de todos os interessados que fará a seguinte retificação no
EXTRATO DE CONTRATO N. 0106042017, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 20 de abril de 2017.
ONDE SE LÊ:
EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106042017
LEIA-SE:
EXTRATO DE CONTRATO N°. 0306042017

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 5FB3-E158-9488-009C.
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SEXTA-FEIRA
28 DE ABRIL DE 2017
ANO N°X - N° 733

Salvador. terça-feira.
6j Corr.W

24h

2 de mao 2017

BAHIA
Duas pessoas
são baleadas em
tentativas de assalto

POR LUCY BARRETO

Uma motorista foi baleada no
braço e no tórax depois de sofrer uma tentativa de assalto
na Avenida Vasco da Gama,
em Salvador, ontem à noite.
De acordo com informações
da Central de Policia (Centei),
o crime aconteceu nas Imediações do supermercado
Bompreço. A vitima deu entrada no Hospital Geral do
Estado (HGE) às 18h45. Não
há ifnormações sobre o estado de saúde dela e ninguém
foi preso. Já na madrugada de
ontem, também durante uma
tentativa de assalto, um homem foi baleado na Barra.
Segundo a Policia Militar, a
vitima estava com uma Inulher quando foram abordados
pelos suspeitos num Peugeot
branco. O crime aconteceu
por volta das 2h30 na Rua
Augusto Frederico Schmith,
no Jardim Brasil. Ao ouvir o
anúncio de assalto, o casal
tentou correr, mas os suspeitos fizeram disparos que atingiram a perna esquerda do
rapaz. Ele foi socorrido em
um veiculo particular para o
Hospital Português. O estado
de saúde dele não foi informado. A PM fez ronda lia região, mas não conseguiu localizar os suspeitos.

VASCO DA GAMA E BARRA

O correio24h.com.br/cartaodeponto

Incentivo aos
Professores
Conforme acoluna já havia antecipado, ogoverno do estado vai dar um incentivo a mais
aos professores mais experientes para permanecerem na ativa, mesmo após completarem as exigências para a aposentadoria voluntária. ÉoBolsade Estímulo àPermanência
em Atividade de Classe, A novidade é que o
governador anunciou Ontem, Dia do Trabalhador, que os interessados em aderir ao programa já podem se dirigir ao SAC Educação
ou às sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) para formalizar o pedido.
BOLSAS DE ATÉ R$ 1.600
Ao todo, serão oferecidas três mil bolsas para
professores efetivos da rede estadual que exercem atividades nos ensinos fundamental e médio. As bolsas são de R$ 800 para os professores
comcargahoráriade2ohoraseRs 1.600para40
horas semanais. Aiémde tercompletado as exigências paraa aposentadoria, é necessário estar
lotado em uma unidade escolar e ter optado por
permanecer em saia de aula. O beneficio será
pago por dois anos, prorrogáveis por mais dois,
e sobre ele não Incidirá contribuição ao INSS.

Suspeito confessa ter
matado enfermeira

ANOTE AI
• Estágio
Terminam
hoje as
inscrições
para 2.535
vagas de estdglo da
Secretaria da
Administraçõo (Saeb)
com bolsa de
R$1.424.

t.ucy Barreto
A edAo:s e
escreve sobre
mercado de
trabalho

ALAGOINHAS Edvan Alves dos
Santos, 28 anos, principal
suspeito de matar a enfermeira e professora universitária
Rosángela Comes Costa, 35
anos, dentro de casa, na cidade de Aiagolnhas, no Nordeste baiano, confessou o crime.
Edvan foi preso no último sábado em um trailer nas mar gensda BR- 110, na altura de
Crisópolis, no Nordeste da
Bahia, onde estava escondido.
De acordo com a coordenadora da 21 Coorpin (Alagoinhas), Léiia Ralmundi, Edvan
disse em depoimento que entrou na casa da professora pa ra roubar. Ainda segundo a
delegada, ele contou também
que estava acompanhado por
um comparsa, que está foragido, mas não soube informar
o nome da pessoa. "Foi revelado apenas uno apelido que
não estamos divulgando para
não atrapalhar as investigações", contou a delegada Lêlia. Ela Informou ainda que foi
decretada a prisão temporária
de Edvan e ainda esta semana
deverá ser feito o pedido de
prisão preventiva do outro
suspeito. O delegado Clélio

Pimenta Bastas Filho, da 1'
Delegacia de Alagoinhas, ha via dito ao CORREIO que Edvan conheceu Rosángela há
cerca de seis meses. Ele realizou serviços de limpeza na
casa da enfermeira no final do
ano passado e, de lá para cá,
segundo a policia, esteve na
casa outras duas vezes. Alves
tinha conhecimento da rotina
da professora, segundo P1menta, que morava sozinha
no bairro do Barreiro, mesmo
lugar em que Edvan mora. A
policia chegou à identidade de
Edvan após encontrar, na
tarde do dia 22,0 aparelho
celular que era utilizado pela
professora em posse de um
homem, Segundo Clélio, o rapaz foi autuado por receptação, ouvido e liberado. "Foi
por meio do depoimento dele
que chegamos ao possível autor deste crime, que vendeu o
aparelho ainda na quinta-feira", comentou. Ao identificar
Edvan, a policia realizou buscas na casa do suspeito e recolheu chinelos, facas, tesouras e outros objetos que podem estar relacionados ao
crime.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
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AVISO DE I,1cITAç10
PREGÃO ELETRONICO N' 22/2817
O Pregoeiro Antonio Rosa do Ascii, devidamente denígrrado
arrnvà do Decreto rt 10.168, de 06 de Janeiro de 2017 leva ao
conhecimento dos inter~ que realizará $ leguinte trchaçio:
LICITAÇÀO N 035-2017 1111 PREGÃO ELETRONICO
14° 022.2017 DIA .09/0512017 HORÀRIO: 09:00 lo OBJETO: Aquisição de Eouiparnentoa / Material Pamanente pari alonder às ne.
~idades dai Policlisicas, n da propo$ttr 08576 59000(VI 160-03 do
MintoidriO da Saúde. O Edtral errounren-ne disponível rio sire:
hirpi/www6.vatna.gov.brf(onsecedoocs/pvegao_intcnrct(uidex.asp. Os
interessados podado obter maiores infoemações no Setor de Compras
Liçituçlo, na Secretaria Municipal de Saúde, no, dias daeln, no
horário das 09h às 12h e de 14b La 17h. Telefax:
3612.455713625.605313612.661 0.
Feira de Sintas,, 19 de Abril de 2017
ANTONIO ROSA DE ASSIS

Diário Oficial da União Seço 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA

PREGÃO PRESENCIAL 14' 29/2017

Dispensa Ernergencial etm 1/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA toma pública • çontrstsçlu.
Connatunvo: MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: EQUIPE
TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEI.
CULOS - EIREU - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o a'
15.422.910/000l-30, Objeto: contrstsçlo de ertrprr,a especializada
para preotaçio de serviços de nansporte escolar dos slurnos da rede
municipal de ensino, residentes na zona mmi do município, eco cirdier amergrocial Assinatura: 06103/2017. Vigência: 90 dias a partir
da dota da sua assinatura. Valor. Ri 555.110,00 (quinhentos e cioqlorrrn e cinco mil cento e dez relia e oitenta centavos). JUSCÉLIO
ALVES FONSECA- Prefeito Municipal.

O Município de Itutun - DA ,travdo do Pregoeiro Oficial
Mjlton Cesse Silva Andradr, c~ público o RESULTADO do PRE.
(LAO PRESENCIAL 14' 029/2017, cujo objeto O: contrataçio de
em presa especializada para o fornecimento dc erlp.merrtus e material permanente pan, as unidades saúde no lznb.to da ar.72básica. de acordo como, recursos do processo 25000.029766
E
DA PROPOSTA 12635854000115001, PARA O MUNI PIO DE
ITATIM - BAIIIA - LOTES FRACASSADOS DO PRERESENCIAL 14' 021/2017 Informa aos ás=~que se najrou
vencedor, a empresa: COMERCIAL VIANNA EIRLI - EPP. CNPJ
- 04.668.436/000l-04 corri o valor de Ri 37.050 00 referente ao lote
01. o valor de ES 26.000.00 referente ao lote 62 o o valor de Ri
42.155.00 referente ao lote 03 roralizurido o valor global de P4
99.203,00 (noventa e nove mil uzesiton e cinco reais), conforme Aia
de Registro do, ates, anona aos curo, do processo.
Itarim-BA, 27 de abril do 2017
MILTON CESAR SILVA ANDRADE
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO
TI, 007/17 - Contrato ri' 20312017 - Contratante: PREFEfl1JRA MUNICIPAL DE IBITITÁ. Contratado: WrM CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES LTDA, CNPJ N' 13.502.689d0001.51. Objeto: Implantação de melhoria, unitárias domiciliare, par, prcvcriçào o controle de docrie, e agravou cri diversas localidade, do
ípio
atendendo corivdrrio, cora o ministério da saúde. munic
Vuloc P4
770.000,00 (setecentos o setenta mil reais) para o Lote 01 atendendo
convfinio ri* 0331 o R$ 5I2.000,00 (quinhentos e doze mil reais)
teRrestre, ao Loro 02 arundendo corivflrtio o' 0212-215 coro o Minuutdno da Saúdc/FUNASA. Dista de Ausinarurro 25/04/2017. VigOncia: 360 dias.

Segundo Termo Aditivo T. P. 14' 07115 - Connstanrc: PMJD. Contestada: Silva e Mato. Corantruçõca ]ida - ME; Contrato 68/I5
Objeto: Prorrogação de 240 dias c~ no piaza de eonclusLo das
obras, mmi docoerOncia de Atrasos o. libasaçio doa recursos na CenarruÇao aquisiç5o e rrmrplennnrzaç5o de acode,,,, da aaúde rio Pov. de
Garoefeira, nesse Miaircipio. CT. REI'. 14° 2648.1006836-3912013:
Data de Assinatura 2604/li - Dura de aresrssnctso 231l7J17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PR8.(;Ao PRESENCIAL li' 512117

/VISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 17/2*17

O prcov:rv da Prefeitura Miasicipal de Ibe&usn,-BA tosso
público o rovoitudo de jrÀgsuaerao dar p.cqron
de preço e 6.bilirsç80. rvfmco5c ar ancmao aab a modolidndc Pmgso Presdil
n. 00512017-PbELUA, par arati por nirone a a4doiçiu de plorera
uliniscoisosu. om •
pa o
da
dos Psvgras Maio £dicaçio. P,6.rscolu, EIA. ARE, Fda~ Cz.s e Todos pela Ai6bmizaçao 'TOPA- Ssu-.r
svisco,knia dos Loto, CI as 06 a
caar CHAME CIIA)4R CO.
MERCIO DE MÓVEIS t ALALENTCSS LTOA.ME,
o
preço por lote, sendo o Lote 01 mar o vaiar total de Ri lS&.Cfl
(conto e cinquenta e seis mil e novecentos reais), lote 02 ecna o valor
roleI de P4 94.980,00 (noventa e qiarmo mil e novecaxco e oiacruua
ireis). Lote 03 com o valor total de ES 430.000,00 (quamocenxos e
trinta mil raio), Lute 04 coas o valor total de ES 53.727,00~
(cm.
c=12
qacnta e trOa mil sctcccntos e vinte o acre mais), Loro 05 com o valor
total de Ri 13.700,00 (treze mil e setecentos reais), Lote 06 com o
valor total de Ri 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil
quinhentos reais), catando o prrwrro 8 dinponiçio dos interessados
para vistas, no horário dai 0:00 ia 12:00 horas.

PP 17/17. bácior Preço '/a6. Globo1. C*r3ea coleta, nari5nocrc. seusdo
s
por .c*as.goo., descaiunouzaçio
e doc
de Rma*am de serviço de saúde.
lácLSll ás l, az Seta dc Liriaaçàos da Pre6eitsea. Ectaul,
as5c
o
de
usa o. silo. de ES 30,00, -k~
da Liadoç&x e pelo 74-36611-1354,

ibotirsonna, 20 de abril de 2017.
JOELMA PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
AVISO DE UCITAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2017
PA.r 14° 169(2017.
O Pregoeiro Do Municipio Do Itapetinga.Dnhia, designado
pelo Aro ri'. 168/17 lostra público a realização do I'regliu Prcscttcial
14°. 022/2017 ao dia 11/03/2017, à, 091100, quando estarão sondo
recebidos os envelopes de prrçoa para a execução de serviços de
coletae transporte de rcslduos sólidos do tipo residencial e comercial,
coleta e tranaporre de residires de serviços de saúde, coleta manual
cm áreas de dilicil aceno, dentinaçlo final em aterro sanitário doa
reslduoa sólidos doiniciliaren. comerciais e de serviços de saúde, com
forrsccitrscnto de velculoo, equipamentos e de mOo-do-obra pura serdiversos de limpeza me rins, los,çradouros e locas públicas pari
atenda a sede do município de liapetrega. O Edital completo estará
disponível a partir do dia 02 de Maio de 2017, itrivds de solicitação
para o seguinte email: licitscaoitspetingu2017@gtnuil.com.
Itapctirrga-BA, 20 do abril de 2017.
A4DEP4ON MACEDO
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PARA O MIJNICIPIO DE ITATIM . BAHIA, informa sou iate.
rounadu,. que se declarou FRACASSADO. conformo Ara de Registro
doa aros, anona aos autos do processo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

indo Doarudo-BA. 27 de abril de 2017
ELTON Ci CARNEIRO
Prrgvv rio

PREFEITURA MUNICIPAL DE NIACAJU13A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 16/2017
Torna público, para conhecimento dos interessados, que eculrzasà no dia 15/03/2017, às 09:006, na sede do Prefeitura Municipal
de Macejuba, situada na Praça Dr. Castro Cincurá, 223, Centro, Maca'
- Bahia, Llciraçlo Público na Modalidade Preglo Presencial n'
M017, que tem coma objeto, a contratação de empresa parafornecimentO de cumbustiveis, para atenderas neecssidsdes do Gabinete
do Prefeito, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de As,IurOncia Social e as diversas Secretarias do Municipio, durante o
período de maio a dezembro do coerente arte, ainda de acordo aos
arsevo, que integram o Edital. Isfonmnaçoes pelo rol: (74) 32592126.
Mucojabo-BA, 28 de abril de 2017.
ELAIDO FRANCISCO DOS SANTOS
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO N' 106032017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 14' 4/2017
Comunica que homologou em 26/04/17 a TI' 04/17, que traIu
da Elaboração de projeto de cegcrtliaria cmii orçunecato para tecuperaçio 12,00km de estradas vicinais Convênio INCRA, adjudicando o objeto cru favor da empresa Nunes Engenharia Lida - CNPJ
07.492.799/0001.20. Valor Global: ES 39.998,02.
Mono do ChapOu-BA. 28 de abril de 2017.
LEONARDO RE0OUÇAS DOURADO LIMA
'refeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÉ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGoO PRESENCIAL 14' 18/2017
OBJETO: Registro de preço. pus eventual conlratuçõo de empresa
especializada na maaurasçuo preventiva e conetiva, aulas como
repoaíçao de poças doa veículos que compõem a frota do Município
de MucugêlBabia, pelo penada de 12 (dano) meses TIPO: Menor
Prcça4ndaior Perecansal de Ieoaso. ABERTURA: 1110512017. às
09. LOCAL Serás da Pre(eirrrra Municipal de MaeugO. O Edital
esrco,ura-4e tio setor de Licirações, mole o sou esesaplar poderá ser
rrtioado de 83a lo 1214 Praça Cel. Dotam Medosdo, 73. Catres,, mediante iveolhimonto de tona ias valor de ES 100,00 (Cena reais),
através do DAM, MuctzgOIIlA, 27 de Abril de 2017. Saradoval Parnguasaú Júnior - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL 14' 19/2017
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica cspccdalizanla pais prestação
de serviço do conexio à internar, atmavà de cabos ou rádio e fibra
óptica, com IP dedicado, para ou órgios e pidibon do administração
municipal do Mucugl TIPO: Menor Preço. ABE~: 15103/2017,
la 09:006. LOCAL: Sede da Pte(einura Municipal de MucugO. O
Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seta eucmssplu poderá
nor retirado do Oh Is 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro,
mediante recolhimento do taxa no valor de ES 100,00 (Ceia reais),
através do DAM. Mucugfi/BA, 27 do Abril de 2017, Sassdoval Pa.
rsgususr3 Júnior - Pregoeiro.
Muco6 - DA, 27 de abril lo 2017.
SANDOVAL PARAGUASSU JÚNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAETINGA
AVISOS DE I0ICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO 14' 9/2017
TIpo: Registro da Preçoa/ Menor preço por lote. Abertura:
15/05/20 17. Is 10:00, hora local. Objeto: Contratação de empresa
pari publicidade em mídia impressa me Jornal de Grande Circulação
rio Estado da Bahia, o publicidade una mídia lmpreaua cmii Jornal de
Circulaçlo RcgionaL Local da disputa e Edital: no tine www.eomprsugoveenaznestaia
.gov..belisfonriaçfics: (77)3472-2137/2226, e-mail:
prefeiturarnaetinga.bo.gov.br e/eu pelo aitc www.mactiogaba.gov.bn
PREGÃO ELETRÔNICO N' 10/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA N' 1/2017
A Prefeitura Municipal de Nordestina-Ba realizará Licitação
em 02/06/2017, la 14lnOOmnin me sua Sede para contrslaçlo de em'
presa para a execução de abras e serviços de engenharia para a
cormntntçlo de uma Escola Padrão FNDE, sendo consliluido de 12
(doze) salas de sul, e urna Quadra Policspontiva Coberta. O Edital
está disponível no setor de licinuçio. na Pç. João Soarei Moura, o'
103 -('entro - Nordestina - BA, Tel. (75) 3650-2133. 28/0412017.
MARLA FERREIRA DE AZEVEDO
I'roniilrntc da Comnioalo de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL N' 28/2017
O Municlpio de liatim - DA. zunia público o RESULTADO
do PREGÃO PRESENCIAL N' 028/2017, cujo objeto 6: cocraraçào
de empinas eapeciuliada para o fornecimento de veículos para as
unidade, saúde rio Icobito da arençio básica, de acordo com ou
RECURSOS DO PROCESSO 25000.029766/2016-72 E DA PROPOSTA 12633854000115001, E CONTRAPARI1DA MUNICIPAL,

Tipo: Registro de Preços/ Menor preço por lote. Abertura:
15/05/2017. lia I5h:00, bota local. Objeto: Contratuçio de empresa
para p,
de serviço de Provedor do Internet vis rádio, banda
larga 24 bons/dia, com 1mb de (mg ou lsbps) dedicado fulI doples.
Local da disputa e Edital: no oito wwwcompnzsgovemamcnttaia.gov.br. Informações: (77)3472.213712226, e-mail: prefeitru'
rsr2aracringa.bu.gov.br r/os pelo tiro w'a'w.maetinga.ba.gov.br

Este docomemxo pode ser verificado no endereço elcmrr5aico http-J/so.in.govÕeasomiS.lia.icJard.
pelo código 00032017050200109

EDIMAR QUEIROZ LEAl.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
RETIFICAÇÃO
Na Publicação cm 20.04.2017, Seção 03 n 76, onde ao lO:
...oquiuiçao do material de comtatmuçlo, hidráulico, o outros coerelatos.
leia-ao: aquiuiçlo do bombas, materiais elOmrieos, hidráulicos o coerelatou dcatinadoa aos sistemas de abastecimento do água. Novo Ilorizoritc'Ina, 28.04.2017.

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/00/2001, que institui
Infr'aestnrtsta de Chaves Publicou Brasileiro - ICP-Brasil.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 070ac55c-e397-4b75-a467-c6412f1fc8ed

N°82. terça-feira, 2 de maio de 2017
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V

IM,

CONTRATO 0120032017

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, s/n°, Centro, Matina / BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alves 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 Senhora Odilia das Neves Alves, residente na Fazenda Baraúna,
Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG n° 1262301106 SSP/BA e CPF n°
015.623.255-31, 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° 01/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem.
eguem:CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar elou
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°. 01/2017.
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 Géneros 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 descritas no Projeto de Venda de
Géneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
10.960,00 (dez mil novecentos e sessenta reais), sendo este valor a soma total da DAP
SDW0972542825001208160845, conforme o julgado na chamada pública 01/2017, com a listagem
anexa a seguir:
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DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
Abóbora, orgânica, in natura,
consistência firme, de primeira
qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita a
manipulação, o transporte e a
2.800
3,50
kg
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
ausência de mofo, umidade,
machucaduras,
sujidades,
parasitas e larvas.
Alface crespa, orgânica, in
02
natura, de primeira qualidade,
apresentando grau de evolução
3,70
Un.
200
completo do tamanho, aroma e
cor próprios. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Cebola Branca, orgânica, in
06
natura,
cor
característica,
consistência firme, de primeira
qualidade, a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
kg
140
3,00
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com
a ausência de mofo, umidade,
machucaduras,
sujidades,
parasitas e larvas.
VALOR TOTAL R$ 10.960,00 (dez mil novecentos e sessenta reais)

ITEM
01

PREÇO TOTAL

9.800,00

74000

420,00

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.

CLAUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o
11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

§ 10, do art. 20 da Lei n°
~IN
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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, bem
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE

E de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

Ô

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;
c.
fiscalizar a execução do contrato;
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.

S

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.° 01/2017, 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.
CLÁUSULA VINTE EUM
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;
(À
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b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.
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 poderá
ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VINTE E TRÊS
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 março de 2017.

JUSC lO .
'ONSECA
Prefeito 'o v uricípio de Matina-BA.
ONTRATANTE

ci
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
nrc:
Nome:
CPF:04O .5

TDirLO.
-

Nome:
CPF:

o
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06 DE ABRIL DE 2017
ANO N° X - N° 723

-W- DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0120032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: ODILIA DAS NEVES ALVES, inscrito no CPF sob o n°. 015.623.255-31. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 10.960,00 (dez mil novecentos e sessenta reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

•

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0620032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: SIZALTINA ANGÉLICA DE JESUS, inscrito no CPF sob o n°. 889.609.195-00. Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 19.875,00 (dezenove mil e oitocentos e setenta e cinco reais). JUSCELIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 010304201701
PROCESSO DE DISPENSA N°. 010304201701

S 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: Carlos
dos Santos Carvalho, CPF no. 015.795.935-00. Objeto: 1cicação de um imóvel, destinado para instalação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)". 03/04/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir
da data da sua assinatura. Valor total: R$ 5.40000 (Cinco mil e quatrocentos 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.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E82E-3261-8EF5-E231.
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,QUINTA-FEIRA

CONTRATO N° 0127032017

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° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves
Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CARLA CRESTANI DE
MACEDO MALHEIRO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
17.991.733/0001-38, estabelecida à Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 436, Centro, no Município
de Tanque Novo Bahia, através de sua representante legal, CARLA CRESTANI DE MACEDO
MALHEIRO, portador de cédula de identidade n° 1563600552 SSP/BA e CPF n° 036.271.945-43,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de
Fornecimento de aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para
distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, do Município de Matina - Ba, decorrente da
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 08/2017 - PP, pelo Prefeito
Municipal em 27/03/2017, 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 gêneros
alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de
ensino, 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°. 08/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 0812017 - 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 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 CláÜsula 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;
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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.
§ 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.

o

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 139.250,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos e cinqüenta reais),
O preço será fixo e irreajustável fixada, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o
Edital de licitação PREGAO PRESENCIAL N°. 0812017-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 Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
ATIVIDADE: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
FONTE: 00 Recurso Ordinário.
FONTE: 15 Transferência FNDE.
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 supervenlência de evenos 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 da Prefeita 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 da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência
çs
administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1°, 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 N°. 08/2017-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 pela(s)
Secretaria(s)Municipal(is) solicitante(s).
§ 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, 27 de março de 2017.

JUSCE
Prefeito,

9

A4EONSECA
ípio de Matina-BA.
NTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
Nome: 'J)a:c 1rc5
;CPF:

O

CPF: O.

03

go

[_
17.991 .733/0001-38
Cana Crestani De Ma~ Malheiro . ME
Av. ACM, 436 Centro - Tanque Novo - BA
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0127032017
Pregão Presencial n°. 08/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: CARLA CRESTANI DE MACEDO MALHEIRO - ME, CNPJ no.
17.991.733/0001-38. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda
escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, do Município de
Matina — Ba. Assinatura: 27/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data
da sua assinatura. Valor: R$ 139.250,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos e cinqüenta
reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

e

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0227032017
Pregão Presencial n°. 08/2017 - PP

Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICíPIO
MATINA. Contratada: GIVALDO DE JESUS MONTALVAO JUNIOR — ME, CNPJ n°.
21.036.172/0001-95. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda
escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, do Município de
Matina/BA. Assinatura: 27/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data
da sua assinatura. Valor: R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais). JUSCÉLIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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SEGUNDA-FEIRA
03 DE ABRIL DE 2017
ANO N° X - N°721

CONTRATO N° 0131032017 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINA E A EMPRESA NP PROMOÇÃO DE
EVENTOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO:

•

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, com sede em MATINA, Estado da Bahia,
inscrita no CNPJ sob o n° 16.417.800/0001-42, situada à PRAÇA HELENA
CARMEM DE CASTRO DONATO, S/N° - CENTRO, neste ato representada pelo seu
Prefeito Municipal, JUSCÉLIO ALVES FONSECA, portador da Carteira de
Identidade n° 04931271-51 SSP/BA e CPF n° 513.753.035-20, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA
- ME, situada na Rua Teodoro Antonio Novais Bairro São Cristovão, Caculé - BA,
cadastrada no CNPJ sob o n° 23.542.577/0001-20 e lnsc. Municipal n°
00000221249, neste ato representado pelo Senhor Odenilson de Freitas Santos,
portador do RG n° 09.644.421-59 SSP/BA e CPF n° 004.554.148-58, doravante
denominada CONTRATADA, em vista o constante no PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE N° 0130032017, resolvem celebrar o presente contrato mediante
as cláusulas adiante estipuladas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem como objetivo a contratação exclusiva da
Banda Forro Bota Rasgada e Banda Gilvan da Paraíba para apresentação de shows
musicais no dia 08 de abril, em comemoração ao aniversário de 28 anos de
emancipação política do município de Matina, especificado na cláusula terceira, com
vigência de 60 (sessenta) dias, contados de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO: O contratado
e contratante ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação
Vigente.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a
utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de
vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser
transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: O
CONTRATADO se obriga a apresentar o show musical, conforme abaixo:
Atração
Data
Duração
Banda Forro Bota Rasgada
08/04/2017
02h00min
Banda Gilvan da Paraíba
08/04/2017
02h00min
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS - 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 CULTUR
DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2.117 - Comemorações de Festividades.
Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / BA
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Projeto/Atividade: 2.308 - Gestão das Ações do fundo de Cultura do Estado da
Bahia - FCBA.
Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Outro Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários.
Fonte: 10 -Recursos Vinculados.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR - A CONTRATADA receberá pelos serviços
prestados a importância de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), cujo pagamento
será efetuado em duas parcelas iguais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo a
primeira parcela na a assinatura deste instrumento contratual e a segunda parcela
até 10 (dez) dias após a realização do evento.
CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes da execução do presente contrato
serão cobertas com recursos orçamentários próprios.
CLÁUSULA SÉTIMA - Salvo ocorrência de forma maior, plenamente justificável na
forma do CCB, o não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato
importará para a parte faltosa, no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - As despesas com alimentação e hospedagem destinadas ao
pessoal para a execução do objeto deste contrato serão por conta da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - No caso da não apresentação de qualquer uma das Bandas,
em virtude de casos fortuitos e alheios a sua vontade, tais como, mais não limitada a
enfermidades acidente, impossibilidade de acesso ao local do evento, inclusive por
falta de condições atmosféricas que permitam o pouso e/ou decolagem de
aeronaves, falha mecânica de veículos de transporte da equipe e/ou equipamentos,
catástrofes de qualquer natureza risco de contágio, adotando-se como solução para
a hipótese, a designação de nova data para realização do show, de acordo com a
disponibilidade da agenda da BANDA, isentadas, desde já, ambas as partes de
qualquer pena ou multa contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA - As partes contratantes elegem o fórum da Comarca de
Riacho de Santana, para dirimir qualquer duvida do presente contrato, renunciando
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente contrato é celebrado inexigível de
licitação de acordo com o que estabelece o Art. 25, Inciso III Lei Federal n° 8.666/93
de 21 .06.93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 referente a licitações e contratos
administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na cláusula sétima.

Gà
Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina / BA
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contato será
afixado no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 05 dias, contados da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES
DE HABILLITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: Fica o contratado obrigado a assumir a
prestação do serviço durante toda a execução do contrato, cuja habilitação e
qualificação estão citadas no contrato social da empresa, conforme art. 55, inciso
XIII da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato reger-se à
pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se a subsidiariamente as
lei especiais aplicáveis a espécie.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias
fotocopiadas e datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e
contratado, na presença de duas testemunhas a tudo presentes.

Matina, 31 de março de 2017.

./

JuscélioAI F, seca
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QROMOÇAO DE EVENTOS LTDA - ME
Contratada
NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME
CP4PJ: 23.542.5771000120
RUA TE000RICO A. NOVAIS, 200
SÃO CRISTÓVAO CACULÉ- BA
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1CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 0131032017
Inexigibilidade n° 0130032017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação: Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob o n° 23.542.577/0001-20.
Objeto: Contratação exclusiva da Banda Forro Bota Rasgada e Banda Gilvan da Paraíba para apresentação de
shows musicais no dia 08 de abril, em comemoração ao aniversário de 28 anos de emancipação política do
município de Matina. Assinatura: 31/03/2017. Vigência: 60 (sessenta) dias, contados de sua assinatura. Valor
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
CONTRATO N° 030201201703
Por este particular instrumento, de um lado Rodrigo de Souza Rodrigues, inscrito no cadastro de pessoa física
(CPF) sob n0 040.858.245-62 e de outro O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, - órgão Público, CNPJ:
10.420.907/0001-63, já qualificados respectivamente como LOCADOR e LOCATÁRIO, no Contrato de
Locação n° 030201201703, firmado entre partes em data de 02/01/2017, destinado para funcionamento do
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), tendo por objeto o imóvel sito na Rua 15 de
Novembro, s/n, Centro, nesta cidade de Matina Bahia, resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea
vontade, rescindi-lo nesta data, declarando o LOCADOR ter recebido as chaves do mesmo e constatado, após
vistoria, encontrar-se ele nas mesmas condições em que foi entregue ao início da vigência da locação, razão
pela qual dão as partes mútua quitação, para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob tal titulo.
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas (02) vias, de igual teor e forma, na
presença das testemunhas retro, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.
Matina, 31 de março de 2017.
LOCADOR

LOCATÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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SEGUNDA-FEIRA
03 DE ABRIL DE 2017
ANO N° X - N°721

CONTRATO 0220032017

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, s/n°, Centro, Matina / BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alves 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 Senhora Ana Margarete de Jesus Chagas, residente na Fazenda
Baraúna, Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG no 13540223-94 SSP/BA e CPF n°
031.498.485-20, 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° 01/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
É objeto desta contratação 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°. 01/2017.
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 inicio 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 de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
19.600,00 (dezenove Mil e Seiscentos Reais), sendo este valor a soma total da DAP
SDW0031498485201503170946, conforme o julgado na chamada pública 01/2017, com a listagem
anexa a seguir.
eguir:-
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

Banana Prata, orgânica, in natura,
cor característica,
consistência
firme, de primeira qualidade, a fim
de permitir a manipulação, o
transporte e a conservação em
Caixas
400
condições adequadas para o
consumo. Com a ausência de
mofo, umidade, machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas. As
caixas devem ter peso de 20 kg.
VALOR TOTAL R$ 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais)

PREÇO UNIT.

PREÇO
TOTAL

49,00

19.600,00

03

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.
CLAUSULA 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, bem
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e
documentos anexos, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE
.

/

ç 1Ç

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 468O-000 - Matin - Bahia

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1c22f58-d5ea-4afb-8886-79ec87fc7a14

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

É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

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;
c. fiscalizar a execução do contrato;
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.° 01/2017, 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.
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;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

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.
§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 VINTE E TRÊS
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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 março de 2017.

-

LIOY' VTi'SECA
nicípio de Matina-BA.

TRATANTE

CONTRATDO

TESTEMUNHAS:
LOSx\

e{

Nome:
CPF:O1O 553

G
Nome:
CPF:

O
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Munitip 1 de Matina

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0520032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: CELMIRO LUIZ RODRIGUES CHAGAS, inscrito no CPF sob o n°. 004.271.865-10. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação
escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir
da data da sua assinatura. Valor: R$ 19.125,00 (dezenove mil cento e vinte e cinco reais). JUSCÉLIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0320032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: LEIDIMAURA DE JESUS CHAGAS NOGUEIRA, inscrito no CPF sob o n°. 027.858.245-12.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de
2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 4.550,00 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0220032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: ANA MARGARETE DE JESUS CHAGAS, inscrito no CPF sob o n°. 031.498.485-20. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação
escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir
da data da sua assinatura. Valor: R$ 19.600,00 (novecentos mil e seiscentos reais). JUSCÉLIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0720032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: EDILSO FERNANDES BATISTA, inscrito no CPF sob on°. 288.181.958-32. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 20/03/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 19.042,00 (dezenove mil e quarenta e dois 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:I/wwwportaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E82E-3261-8EF5-E231.
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