CONTRATO 0720032017
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 no
16.417.80010001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°, Centro, Matina / BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade RG no 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 Edilso Fernandes Batista residente na Fazenda Cavalo
Russo, Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG n° 09246334-76 SSP/BA e CPF n°
288.181.958-32, 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 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 de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de
R$,19.042,00 (dezenove mil e quarenta e dois reais) , sendo este valor a soma total da DAP
SDW0288181958323110140913, conforme o julgado na chamada pública 01/2017, com a listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

Goiaba, vermelha, 11qualidade; fresca;
com aspecto; cor; cheiro e sabor
próprio; com polpa firme e intacta;
tamanho e coloração uniformes; isenta
de fertilizantes, sujidades, parasitas e
kg
3.500
larvar; sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte,
superfície
lisa,
em
estágio
de
amadurecimento
para
adequado
consumo.
15
Limão Tahiti, orgânica, in natura, cor
característica, consistência firme, de
primeira qualidade, a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
100
kg
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com a ausência de
mofo,
umidade,
machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
Maxixe, orgânica, in natura, cor
20
característica, consistência firme, de
primeira qualidade, a fim de permitir a
manipulação,
o transporte e a
120
Kg
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com a ausência de
mofo,
umidade,
machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
22
Pimentão verde, orgânica, in natura,
cor característica, consistência firme, de
primeira qualidade, a fim de permitir a
manipulação,
o transporte e a
120
kg
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com a ausência de
mofo,
umidade,
machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
23
Quiabo, orgânica, in natura, cor
característica, consistência firme, de
primeira qualidade, a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
20
kg
conservação em condições adequadas
para o consumo. Com a ausência de
mofo,
umidade,
machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas.
VALOR TOTAL R$ 19.042,00 (Dezenove mil e quarenta e dois reais)

PREÇO UNIT.

PREÇO
TOTAL

13

5,00

17.500,00

4,20

420,00

3,50

420,00

5,10

612,00

4,50

90,00

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
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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.
Ô

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
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 Alimentaç-o Escolar - CAE e outras Entidades designadas.
CLÁUSULA DEZOITO
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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.
§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.

JUSCÉLI. LV.S.-FONSECA
Prefiío • Mt3nicípio de Matina-BA.
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
Mfl4A

Nome:
CPF: 0 'e0.

553• A 65 - C9

Àrv

Nome:
CPF: O5.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeit ra Municipal 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.

40

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 o n°. 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.
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QUINTA-FEIRA
06 DE ABRIL DE 2017
ANO N° X - N° 723

CONTRATO 0820032017
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 no
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 Senhor José Bomfim Fagundes, residente na Fazenda
Gameleira, Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG no 22141099-60 SSP/BA e CPF
n° 530.427.785-68, 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 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 PÚBLICA 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 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 de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$
19.548,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais), sendo este valor a soma total da
DAP SDW0530427785682509140948, conforme o julgado na chamada pública 01/2017, com a
listagem anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.

Laranja pera, de boa qualidade,
firme tamanho médio, cor amarela
e sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte,
kg
5.400
3,62
superfície lisa, em estágio de
amadurecimento adequado para
consumo.
VALOR TOTAL R$ 19.548,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais)

PREÇO
TOTAL

14

19.548,00

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.
Ô

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 § 1, 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
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
À
Praça Helena Carmem de Castro Dor-''

., S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 -
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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.
§11em 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
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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.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0420032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: EDILUCIO FERNANDES BATISTA, inscrito no CPF sob o n°. 297.109.128-79. 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$ 19.412,00 (dezenove mil e quatrocentos e doze reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0820032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: JOSÉ BONFIM FAGUNDES, inscrito no CPF sob o no. 530.427.785-68. 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$ 19.548,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais). JUSCÉLIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0920032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: MANOEL VALDEVINO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n°. 941.347.825 -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$ 19.480,00 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106042017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2017 - PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, CNPJ n°. 23.542.577/0001-20. Objeto: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços com locação de sonorização, iluminação, telões, grupo
gerador, sanitários químicos, para realização do aniversário da cidade, do município de Matina - BA. Assinatura:
06104/2017. Vigência: Até 31 de maio de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 22.200,00 (vinte e
dois mil e duzentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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CONTRATO 0920032017
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 Senhor Manoel Valdevino da Silva, residente na Fazenda Lagoa
Pau de Cangalha, Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG n° 08547848-29 SSP/BA e
CPF n° 941.347.825-20, 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°. 0112017.
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 de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de
R$19.480,00 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta reais), sendo este valor a soma total da DAP
SDW0941347825203103150918, conforme o julgado na chamada pública 01/2017, com a listagem
anexa a seguir:
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.

Mamão Formosa, orgânica, in
natura,
cor
característica,
consistência firme, de primeira
qualidade, a fim de permitir a
manipulação, o transporte e a
kg
4.000
4,87
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Com a
ausência
de mofo, umidade,
machucaduras, sujidades, parasitas
e larvas.
VALOR TOTAL R$ 19.480,00 (Dezenove mil e quatrocentos e oitenta reais)

PREÇO
TOTAL

16

19.480,00

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
0 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 § 11, do art. 20 da Lei n°
11.94712009 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
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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.
§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
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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.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municrp 1 de Matina

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0420032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 0112017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: EDILUCIO FERNANDES BATISTA, inscrito no CPF sob o no. 297.109.128-79. 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$ 19.412,00 (dezenove mil e quatrocentos e doze reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

e

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0820032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratado: JOSÉ BONFIM FAGUNDES, inscrito no CPF sob o n°. 530.427.785-68. Objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no
Município de Matina - Ba. Assinatura: 2010312017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 19.548,00 (dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais). JUSCÉLIO ALVES
FONSECA - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0920032017
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2017
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Oontratado: MANOEL VALDEVINO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n°. 941.347.825 - 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$ 19.480,00 (dezenove mil quatrocentos e oitenta reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106042017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2017 - PP
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, CNPJ n°. 23.542.577/0001-20. Objeto: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços com locação de sonorização, iluminação, telões, grupo
gerador, sanitários químicos, para realização do aniversário da cidade, do município de Matina - BA. Assinatura:
06/04/2017. Vigência: Até 31 de maio de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 22.200,00 (vinte e
dois mil e duzentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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Matina
A serviço do povo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032017029

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/000163. situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63. Centro - Matina Bahia, C.E.P:
46.480.000, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES
NETO, brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no
Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado o(a) senhor(a) MARIA DA
GLORIA FRANCISCA BENEVIDES, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no Cadastro
de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 015.014.195-52, residente e domiciliado(a) NA Rua
São Luiz, n.° 25 - Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre si firmam
o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.°
48. de 17 de junho de 2003. mediante as cláusulas e condições seguinte.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OBJETO

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20 , VII, da Lei
Municipal 'n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de Março a 31 de
outubro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

- DO CARGO

O(A) CONTRATADO(A) prestará serviços como digitadora dos programas de Vacina,
no PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), Dr. Jônatas Malheiros Araújo na Sede do
Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA
JORNADA DE TRABALHO
O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais.

CLÁUSULA QUARTA

- DA REMUNERAÇÃO

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
7.496.00 (sete mil quatrocentos e noventa e seis reais). Que serão pagas em 08
(meses) parcelas mensais de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
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vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR.
PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
FONTE DE RECURSO: 14- SUS
FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 08 (oito) meses a contar da
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO.
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente
contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO
Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos
princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de
Direito Administrativo.

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO
Este Contrato extinguir-se-á:
- pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência
administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
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CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja.
E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.

Matina, Estado da Bahia, 01 de março de 2017.

-/CONTRA ANTE

/
d9
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
ia

2
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SECRETARIA DE
SAÚDE

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre
se fazem de um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado a senhora NOELMA SILVA SANTANA, Inscrita no
Cadastro de Pessoa Física sob o n1046.135.065-30, e n°. do COREN—BA N°. 173735P, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e
Contratos Administrativos a Lei Municipal n° 48/2003e demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do- presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como enfermeira do PSF da localidade de Moco/Plaquinha, no Município de Matina, no
período compreendido entre 01 de março a 31 de maio de 2017.
•

Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.

§11 .

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público. Sem prejuízo
da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica
do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01032017030

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;

•

III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realizaçãõ de qualquer ato profissional.
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.

•

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais), ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade' orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2065— Piso de atenção Básica PAB.
Projeto Atividade 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar.
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade - 2260— Manutenção do SUS
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS
PRAÇA SATRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAhIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 11. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
•

§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01
de março a 31 de maio de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01032017030 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV. da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana - Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

MATINA, Estado da Bahia,

01 de março de 2017.

r

/1

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1
CPF-

I.Q442
-

2
CPF -
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J:10.420.907/0001-63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

•

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado a senhora NAIARA BATISTA DE OLIVEIRA, inscrito
no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 038.838.915-09, e n°. do COREN—BA N°.
22.803 doravante denominado CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a
Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de
Licitação e Contratos Administrativos a Lei Municipal n° 48/2003e demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem
celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais
como Enfermeira no PSF Dr. Jônatas Malheiros de Araújo, na sede do Município
de Matina, no período compreendido entre 01 de março a 31 de maio de 2017.
§11. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público. Sem prejuízo
da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica
do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01032017031

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J:10.420.907/0001-63

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas qúando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais), ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2065— Piso de atenção Básica PAB.
Projeto Atividade 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar.
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade - 2260— Manutenção do SUS
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 11. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
•

§ 20.. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01
de março a 31 de maio de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01032017031 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
C.N.P.J:10.420.907/0001-63

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana - Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

MATINA, Estado da Bahia,

01 de março de 2017.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

