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

CONTRATO N°. 0102012017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE NATUREZA 
JURÍDICA QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE MATINA E O ESCRITÓRIO HÉLIO SANTANA, 
EVANIO ANTUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

Termo de contrato que entre si celebram, por um lado, o MUNICÍPIO DE MATINA, BAHIA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 16.417.800/0001-42, 
com sede administrativa localizada na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°, 

• Matina, Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. JUSCÉLIO ALVES 
FONSECA, denominando-se esta parte, doravante, simplesmente por MUNICÍPIO, e, de 
outro lado, o Escritório de Advocacia HÉLIO SANTANA, EVANIO ANTUNES E 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, regularmente inscrito na OAB/BA 155/92, CNPJ n° 
42.171.389/0001-88, com endereço na Rua da Bélgica, no 10, Ed. D. João VI, Sala 905, 
Comércio, Salvador, Estado da Bahia, neste ato representado por seu sócio, EVANIO 
ANTUNES COELHO JÚNIOR, OAB/BA 15.196, denominado aqui simplesmente por 
CONTRATADO, pelo que tem justo e acertado, na forma da legislação em vigor, o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO 

A presente adjudicação resulta da homologação do processo administrativo de 
Inexigibilidade de Licitação, pelo Prefeito do Município, realizada com fundamento no 
art. 25, II, §10, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

• CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de consultoria e assessori 
jurídica de caráter técnico-especializado, execução de atividades jurídicas do municípi 
em especial a representação judicial de assuntos de interesse do município. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato é celebrado, por tempo determinado, a partir da data de sua 
assinatura, com termo final em 29/12/2017, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observadas as disposições do 
art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

  

O MUNICÍPIO pagará ao CONTRATADO pela execução dos serviços objeto deste Contrato o 
valor global dos serviços será de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil), com pagamento de 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo pagamento deverá ser efetuado em 12 (doze) parcelas 
iguais, vencíveis até o dia 30 (trinta) de cada mês. 

Parágrafo Primeiro. O pagamento será efetuado diretamente na conta corrente n° 
12.736-1, aqência 2967-X, Banco do Brasil  

Parágrafo Segundo. No ato do pagamento previsto nesta Cláusula, caberá à 
Administração do MUNICÍPIO fazer as retenções relativas aos impostos tributáveis na 
operação presentemente contratada, principalmente o Imposto de Renda e ISS. 

Parágrafo Terceiro. O valor do presente contrato será reajustado na hipótese de sua 
prorrogação após o período de 12 (doze) meses pelo índice Geral de Preços - Mercado, 
calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

Parágrafo Quarto. Nos preços propostos estão inclusos todos os custos direitos e 
indiretos requeridos para a execução do contrato, sendo 60% correspondente a mão de 
obra e 40% a despesas administrativas, custos com materiais, verbas indenizatórias, 
insumos, tributos e outras despesas que não incidem no cálculo de pessoal. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação 
orçamentária específica constante no Orçamento do MUNICÍPIO, cujo empenho deverá ser 
efetuado no valor anual deste contrato. 

UNIDADE: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
ATIVIDADE: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

• FONTE: 00 - Recursos Ordinários. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

O presente contrato será executado da seguinte forma: 

- Por parte do CONTRATADO, através da prestação de serviços de consultoria e assesoria 

jurídica ao MUNICÍPIO. 

II - Por parte do MUNICIPIO, através do cumprimento das Cláusulas e obrigações do 
presente Contrato, especialmente no tocante ao pagamento do preço ajustado e 
fornecimento tempestivo das informações e documentos necessários ao cumprimento do 
acordo. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417,80010001-42 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

São obrigações decorrentes do presente contrato as seguintes: 

- DO CONTRATADO 

a) Exercer o assessoramento e a consultoria jurídica em assuntos de interesse do 
Município, indicando às autoridades competentes as providências necessárias à 
aplicação da legislação vigente; 

b) Exercer a representação do Município em processos Judiciais, praticando todos os 
atos necessários à defesa dos interesses do Município; 

19 c) Orientar o MUNIcIPIO, através dos serviços de consultoria e assessoria especializada, 
quanto à normatização, sistematização e padronização dos procedimentos 
operacionais dos órgãos municipais, observadas as disposições legais vigentes; 

d) Elaborar e/ou examinar, prévia e conclusivamente, anteprojetos de leis, decretos, 
portarias e outros atos normativos de interesse do Município; 

e) Emitir parecer nos processos administrativos que lhes forem encaminhados, sugerindo 
providências cabíveis; 

O Examinar, prévia e conclusivamente, os textos dos editais de licitação e dos 
respectivos contratos ou acordos congêneres, a ser celebrados e publicados, bem 
como os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade ou decidir a dispensa de 
licitação; 

• g) Examinar decisões, judiciais e administrativas, e orientar as autoridades do Município 
quanto ao seu cumprimento; 

h) Pronunciar-se sobre a legalidade de processos administrativos, inclusive de 
sindicância e disciplinares, bem ainda, quando for o caso, de outros atos relativos 
situação funcional de servidores e examinar os respectivos recursos hierárquic 
interpostos ao Prefeito; 

1) Propor ao Prefeito Municipal e demais autoridades públicas, a adoção de 
procedimentos jurídicos reclamadas pelo interesse público, ou pela necessidade da 
observância das leis e regulamentações vigentes; 

i) Divulgar matéria doutrinária, legislativa e jurisprudencial de interesse da 
Administração. 

k) Exercer outras atividades correlatas. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNP,J: 16.417.800/0001-42 

II - DO MUNiCíPIO: 

a) Pagar as despesas inerentes ao Contrato. 

b) Possibilitar ao CONTRATADO a elaboração de pareceres e relatórios, apresentando e 
concedendo, em tempo hábil, todos os fatos, dados e documentos que se mostrem 
necessários, respondendo por sua autenticidade. 

c) Solicitar as consultas inerentes ao cumprimento deste termo de contrato, em tempo 
hábil, através de contato verbal ou através de meios hábeis, tais como telefone, fax, 
correspondência postal, etc. 

Parágrafo Primeiro. É obrigação comum a ambas as partes cumprir os prazos 
avençados neste documento. 

Parágrafo Segundo. Pelo não cumprimento de qualquer das Cláusulas contidas neste 
Contrato, será aplicado o disposto na Lei n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO 

Este termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na lei 8.666/93, em 
especial: 

- pela inadimplência de uma das partes, ou no caso de uma das partes ensejar em falta 
ao que aqui foi pactuado, de tal forma que não subsistam condições para a manutenção 
do mesmo; 

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

III - pela ocorrência de fatos que acarretem seu rompimento de pleno direito. 

Parágrafo Único. As partes poderão alterar este instrumento de contrato através d 
Termo Aditivo, observadas as regras previstas na legislação contratual específica sobre 
assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento. 

CLÁUSULA NONA - MULTA E PENALIDADES 

O descumprimento de quaisquer cláusulas deste Contrato, sujeitará ao pagamento, por 
parte da contratada, de multa de até 20% (vinte por cento) do valor mensal previstos na 
Cláusula Quarta, apurada de acordo com a gravidade da infração, mediante prévio 
processo administrativo, com respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, 
ficando ainda, a CONTRATADA sujeita a todas as penalidades estipuladas nos Artigos 81 
a 88 da Lei 8.666/93 de 22 junho de 1993, se por qualquer meio ou motivo, 
justificadamente ou não, direta ou indiretamente, vier a dar causa a qualquer daqueles 
eventos. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SIN° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Matina (BA), 02 de janeiro de 2017. 

JU 
PREFEI 

HÉLIO SANTANA, EVANIO 

/ 

ALVES FONSECA 
O MUNICÍPIO DE MATINA 

NES E ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CONTRATADO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Fica eleito, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da 
Comarca do Contratante, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas inerentes a 
este termo. 

Assim, por estarem justos e acertados, nos termos da legislação vigente e específica para 
isso, as partes subscrevem o presente termo, que vai lavrado em quatro vias, idênticas e 
de igual teor, na presença de duas testemunhas, para tornar o mesmo, bom, firme e 
valioso. 

TESTEMUNHAS: 

• CPF: ArIec 10res 
CPF 008210.115-03 

U\iT  
CPFÇ3. 0 	-)c 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIM* - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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11 
SEGUNDA-FEIRA 
23 DE JANEIRO DE 2017 
ANO N°X - N° 693 

/ 

DIARJO OFICIAL 
Pre'eit ra Municiral ge Matia 

ICONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0102012017 

Processo Administrativo n°. 01/2017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 11, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO 
DE MATINA. Contratado: HÉLIO SANTANA, EVÂNIO ANTUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no 
CNPJ sob n° 42.171.389/0001-88. Representante Legal: Evãnio Antunes Coelho Júnior, OAB/BA 15.196. 
Objeto: Contratação de prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica de caráter técnico-
especializado, execução de atividades jurídicas do município, em especial a representação judicial de assuntos 
de interesse do município. Assinatura: 02/01/2017. Vigência até 29 de dezembro 2017, a partir da data da sua 
assinatura. Valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), cujo pagamento deverá ser efetuado em 12 
(doze) parcelas iguais, correspondente ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA 

refeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0202012017 

Processo Administrativo n°. 02/2017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 10,  c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO 
DE MATINA. Contratado: SILVEIRA NEVES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, inscrito no 
CNPJ sob n° 14.853.664/0001-08. Representante Legal: Ricardo Neves de Oliveira. Objeto: contratação de 
serviços contabilidade geral da receita e despesa do exercício de 2017, elaboração computadorizada dos 
balancetes mensais, relatórios da LRF LDO, PPA, SISTN orçamento programa para o exercício de 2018 e 
elaboração das prestações de contas para TCM do exercício de 2017, assessoria técnica contábil 

alpecializada no treinamento, coordenação e orientação ao pessoal da prefeitura. Assinatura: 02/01/2017. 
gência: 29 de dezembro 2017, a partir da data da sua assinatura, valor global de R$ 202.800,00 (duzentos e 

dois mil e oitocentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

.te documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Efetrónicos. 
ira verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 6A7A-963F-8540- 1 AD5. 
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O 

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

CONTRATO N°0106012017 

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura do 
Município de Matina e a Empresa  J C 
DIGITALIZAÇOES E ASSESSORIAS LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do Município de Matina, Estado da Bahia, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 16.417.800/0001-42, com sede à Praça 
Helena Carmem de Castro Donato, S/N°, cidade de Matina/BA, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr.  Juscélio Alves Fonseca,  de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa JC 
DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n° 17.282.034/0001-19, situada na 
Rua Orlando Alves da Silva, n° 54, Bairro Santa Rita, Caetité/BA,neste ato representado pelo Sr. Clécio 
Dantas de Almeida, portador de documento de identidade RG sob n° 1270835025 SSP-BA e CPF sob no 
033.224.635-32, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante no PROCESSO DE 
DISPENSA N° 07/2017, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas adiante estipuladas 

1 - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - Contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de digitalização de documentos, 
gerenciamento eletrônico e organização de documentos em mídias e locação de softwares para consultas 
online de documentos e atendimento ao e-TCM desta Prefeitura Municipal de Matina. 

2  -  DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele 
estivessem transcritos, com todos os documentos do processo anexos: 

2.1.1 - Dispensa de Licitação n° 07/2017; 
2.1.2 -Proposta da Contratada. 

2.2 - Os documentos referidos em 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, 
definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

3- DA VIGÊNCIA 

3.1 - apresente contrato terá vigência de 06 de janeiro a 06 de março de 2017, contados de sua assinatura. 

4— DO PREÇO 

4.1 - O preço total do objeto deste contrato pelo serviço prestado a importância de R$ 5.400,00 (cinco mil e 
quatrocentosreais). 
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas 
as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no 
processo de dispensa n° 06/2017. 
4.3 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS - As despesas decorrentes deste instrumento de Contra 

1 
DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: 
UNIDADE:  02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
ATIVIDADE: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
ELEMENTO DE DESPESA:  33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
FONTE: 00 - Recursos Ordinários 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN°  - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - 	tina - Bahia 
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a 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 

5,1 - O presente contrato terá vigência de 06 de janeiro à 06 de março de 2017, contados de sua 
assinatura. 
5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue atéa data de vencimento do contrato. 

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento devido ao contratado será efetuado na Tesouraria desta Prefeitura, em até 10 (dez) dias 
após a prestação dos serviços mediante apresentação de nota fiscal/fatura. 
6.2 - A nota fiscal/fatura, que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e o seu vencimento 
ocorrerá em igual período acima. 
6.3 - O pagamento será feito mediante transferência eletrônica ou cheque pelo Setor de Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Matina/BA 
6.4 - Á CONTRATADA fica vedada a negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida 
através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou 
seja, diretamente para CONTRATANTE. 
6.5 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a 
requerimento do interessado 
6.6 - Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos 
fazendários, mediante consulta 'online', cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 

7 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 

8.1-A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, 
consequentemente, responde. civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução 
dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 
8.2 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, não se admitindo, 
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado 
oufornecido os mesmos fora dos padrões apresentado 

9— DAS PENALIDADES 

9.1 - O não fornecimento dos serviços, dentro do prazo estipulado. determinado pela CONTRATANTE, 
importará na aplicação à CONTRATADA, commulta de 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato 
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 91, no caso da mesma descumprir 
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
9.3 - Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço 
9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA, a penalidade de aplicação de tal medida 
punitiva, bem como a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
tens precedentes. 
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATA 
tiver direito ou cobrados judicialmente 

10— DA RESCISÃO 

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
anteriormente enunciadas. ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer 

e'alidades 
s motivos 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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LVES FONSECA 
nicípio de 	na-BA. 
TRATAN 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

enumerados no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n° 
8.666/93 e suas alterações. 
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos 1 a Xl, do art. 78 da lei 
federal n° 8.666/93 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa 
equivalente a dez por cento do valor do contrato. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou 
aterceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de 
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
11.2- Aplicam-se a este contrato as disposições dalei federal n° 8.666/93 e suas alterações, que 
regulamenta as contratações promovidas pela administração pública. 

O 
	

12 - DA TOLERÂNCIA 

12.1- Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

13—DO FORO 

13.1 - 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. 

O 
	

Matina - Bahia,06 de janeiro de 2017. 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF: Arieck Magalhães Flores 

CPF 008.210.715-03 

Nome:  We\xz\ Q''T\ 
CPF:3j. 3CE.129c2Q 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - TeL 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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'11 
SEGUNDA-FEIRA 
06 DE FEVEREIRO DE 2017 
ANO N° X - N° 698 

/ 

DIÁRIO OFICIAL 
Prefeitura Municipal de Metina 

1 CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106012017 
Processo Administrativo n°. 0104012017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com 
fulcro no art. 24 da Lei n°. 8.666/93, Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, Contratada: J C 
DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.282.034/0001-19. 
Objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada nos serviços de digitalização de documentos, 
gerenciamento eletrônico e organização de documentos em mídias e locação de softwares para 
consultas online de documentos e atendimento ao e-TCM desta Prefeitura Municipal de Matina. 
Assinatura: 06/01/2017. Vigência: até 06 de março de 2017, contados de sua assinatura. Valor R$ 
5400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), será pago em duas parcelas iguais, o que corresponde ao 
valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito 

nicipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0602012017 
Processo Administrativo n°. 06/2017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por inexigibilidade de licitação 
com fulcro no art. 25, II, § 10,  c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. 
Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. Contratado: SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
inscrito no CNPJ sob n° 03.288.100/0001-53. Representante Legal: MICHEL SOARES REIS, 
OAB/BA 14620. Objeto: contratação de serviços técnicos especializados advocatícios na área de 
direito administrativo municipal, em nível de consultoria preventiva e contenciosa, emitindo pareceres 

propondo minutas de peças administrativas e judiciais; atuar perante o tribunal de contas dos 
nicípios e tribunal de contas da união apresentando esclarecimentos, defesas, interpondo 

I

cursos, apresentando memoriais e realizando sustentações orais; acompanhamento de convênios, 
ém de adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar o município perante o 

cadastro único de exigência para transferências voluntárias - CAUC E CADIN - SIAFI; no 
acompanhamento de processos referentes a inquéritos civis e ações civis públicas em que seja parte 
o município; atuando perante o tribunal de justiça do Estado da Bahia, em causas relativas ao direito 
público; atuação e acompanhamento de processos que tramitem perante os tribunais superiores. 
Assinatura: 02/01/2017. Vigência até 29 de dezembro 2017, a partir da data da sua assinatura, sendo 
o valor global total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), com pagamento mensal de R$ 9.000,00 
(nove mil reais), correspondentes a 12 (doze), parcelas iguais. JUSCELIO ALVES FONSECA - 
Prefeito Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificaçào de Documentos Eletrônicos, 
ara verificar as assinaturas vá ao site https://wwwportaldeassinaturas  com, br 443 e utilize o código A617-88Eo-c978-2756. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNP.1: 16.417.80010001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0202012017 

Termo de Contrato de prestação de serviço que entre si fazem de um lado a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA  -  Estado da Bahia, com sede à Praça Helena 
Carmem de Castro Donato, SIN, Centro - MATINA - BA, inscrita no CNPJ sob N°. 
16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Sr. JUSCELIO ALVES FONSECA - 
Prefeito e do outro lado a SILVEIRA NEVES  -  CONSULTORIA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 14.853.664/0001-08, ISQN 01, com sede à 
Rua Barão de Caetité, N. 393 - Cidade de Caetité - Estado da Bahia, neste ato 
representada por um dos seus Diretores, o Sr. Ricardo Neves de Oliveira, doravante 
denominados simplesmente de CONTRATANTE E CONTRATADO, para execução de 
serviços técnicos contábeis de acordo com as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem por finalidade a realização por parte da 
SILVEIRA NEVES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, prestar os 
seguintes serviços contabilidade geral da receita e despesa do exercício de 2017, 
elaboração computadorizada dos balancetes mensais, relatórios da LRF LDO, PPA, 
SISTN orçamento programa para o exercício de 2018 e elaboração das prestações de 
contas para TCM do exercício de 2017, assessoria técnica contábil especializada no 
treinamento, coordenação e orientação ao pessoal da prefeitura. 

CLÁUSULA SEGUNDA  - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO - Os serviços 
aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos estabelecidos em Lei, 
quando for o caso ou nas datas especificadas. Este contrato tem início na data da 
assinatura, com duração até 29 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observadas as disposições 
do art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA - O 
preço global dos serviços será de R$ 202.800,00 (Duzentos e Dois Mil e Oitocentos 
Reais) com pagamento mensal de R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos reais) sendo o 
mês de dezembro a ser pago em valor dobrado. 

Parágrafo Único - O valor do contrato estabelecido nesta cláusula será classificado corno 
adiante especifica: 60% correspondem à prestação de serviços e será classificado corno 
pessoal no valor de R$ 9.360,00 (Nove Mil e Trezentos e Sessenta reais) e 40% 
correspondente o material de consumo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATADO: A prestação dos 
serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem exclusividade de 
colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. 

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 transferi das 
para o CONTRATANTE. 

I'r.ça 1 Iekna (armem de (astro l)onato. S/N" - 1 eIet'ax 77 3643-1008 - (111  46480-000 - Matina - Bahia 

Portal: 	w.matinaba.gov.br  
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$ 

$ 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNP.J: 16.417.80010001-42 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas com a 
execução dos serviços contábeis, objeto do presente Contrato, na importância prevista na 
Cláusula anterior correrá á Conta da: 

Unidade Orçamentária - 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS - Atividade: 2023- MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE - 
Elemento - 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

Parágrafo Único - (Das previsões Orçamentárias) - Fica o Poder Executivo obrigado a 
fazer prever, nas propostas orçamentárias subsequentes, vigentes durante o tempo de 
duração deste contrato, dotações suficientes para atender as obrigações aqui 
estabelecidas. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO - Correrão por conta da 
PREFEITURA as despesas com combustível e hospedagem do pessoal da SILVEIRA 
NEVES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA quando a serviço da 
PREFEITURA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES - Salvo ocorrência de força 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 10% (dez por 
cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DO PREÇO - Os valores estipulados na Cláusula 
Terceira serão reajustados na mesma proporção e índice da inflação utilizado pelo 
Governo Federal na atualização de suas obrigações, garantido sempre o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato, nos termos e normas gerais da Lei Federal de licitações 
No, 8.666 e contratos administrativos. 

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO - A execução do presente 
contrato será avaliada pelos órgãos competentes do CONTRATANTE, mediante 
procedimentos de supervisão, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados necessários ao 
controle e avaliação dos serviços prestados. 

Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o 
acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os 
esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANT 
designados para tal fim. 

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amp 
direito de defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O presente contrato é celebrado com inexigibilidade de licitação 
de acordo com o que estabelece o art. 25, Inciso 11 da Lei Federal n 8.666/93 
21.06.93. 

I'raça helena (amem de ('astro l)iiii. /N°- lelctix 77 3643-1008 - ('IP 46480-00() - MaO 	 ,, 	, 

I'ortiI: www matina ba gov.br  
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MATINA (BA), 02 de Janeiro de 2017. 

S PREFEITURA MUNICIPAL DE M 
LICENCIADO 

9 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
cNPJ. 16.417.80010001-42 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - Constituem motivo para rescisão 
do presente contrato o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem 
como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos administrativos, 
sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Sétima, 

Parágrafo Único - O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE 
em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e 
contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contrato será afixado 
no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 20 dias, contados da data de sua 
assinatura. 

$ CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO - O presente contrato reger-se-á 
pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiariamente as leis 
especiais aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - As partes contratantes elegem o Fórum da 
Comarca da CONTRATANTE, para dirimir qualquer dúvida do presente contrato, 
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias 
datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na 
presença de duas testemunhas a tudo presentes. 

SILVEIRA NEVES -CONSULTORIA E ASSESSORIA CONMLOU ' - 
LICENCIANFE 	 . . 

II lEMUNI-lAS: 

NOME 	ArIecK'M'agalhães Flores 
CPF n.° 	CPF 008210775-03 

2. 
NOME \x\\ kkk 	Ç\ 
CPF n.0 3G• 3o5. à j 8 -20 

Praça 1 !elena ('armem de ('astro 1 )onato. SIN" - Ielethx 77 3643-1008 - CE11  46480-000 - Matina - Bahia 

Portai: wwwmatina.ba.govbr 
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11 
SEGUNDA-FEIRA 
23 DE JANEIRO DE 2017 
ANO N° X - N° 693 

/ 

DIÁRIO OFICIAL 
Pre ec, rã MurnçaI de Matr8 

1 CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0102012017 

Processo Administrativo n°. 01/2017 

O Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna público a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 11, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICiPIO 
DE MATINA. Contratado: HÉLIO SANTANA, EVANIO ANTUNES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no 
CNPJ sob n° 42.171.389/0001-88. Representante Legal: Evânio Antunes Coelho Júnior, OAB/BA 15.196. 
Objeto: Contratação de prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica de caráter técnico-
especializado, execução de atividades jurídicas do município, em especial a representação judicial de assuntos 
de interesse do município. Assinatura: 0210112017. Vigência até 29 de dezembro 2017, a partir da data da sua 
assinatura. Valor total de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), cujo pagamento deverá ser efetuado em 12 
ffize) parcelas iguais, correspondente ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA 

refeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0202012017 

Processo Administrativo n°. 02/2017 

O Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna público a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 10,  c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO 
DE MATINA. Contratado: SILVEIRA NEVES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, LTDA, inscrito no 
CNPJ sob n° 14.853.664/0001-08. Representante Legal: Ricardo Neves de Oliveira. Objeto: contratação de 
serviços contabilidade geral da receita e despesa do exercício de 2017, elaboração computadorizada dos 
balancetes mensais, relatórios da LRF LDO, PPA, SISTN orçamento programa para o exercício de 2018 e 

kg

boração das prestações de contas para TCM do exercício de 2017, assessoria técnica contábil 
cializada no treinamento, coordenação e orientação ao pessoal da prefeitura. Assinatura: 02/01/2017. 
ncia: 29 de dezembro 2017, a partir da data da sua assinatura, valor global de R$ 202.800,00 (duzentos e 

dois mil e oitocentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos,  
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 6A7A-963F-8540-1A135. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.41780010001-42 

CONTRATO N° 0302012017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER 
TÉCNICO-ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES REALIZADAS 
PELO MUNICÍPIO DE MATINA, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATINA E O 
ESCRITÓRIO SOUZA & SOUZA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, NA FORMA ABAIXO. 

DAS PARTES:  

O MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o n.° 16.417.800/0001-42, com sede administrativa na Praça 
Helena Carmem de Castro Dantas, sln°, Matina/BA, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. Juscelio Alves Fonseca, doravante denominada CONTRATANTE e, de 
outro lado, o Escritório de Advocacia SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
inscrito no CNPJ n° 09.518.001/0001-05, com endereço na Praça Mal Deodoro n° 61, 
Andar 1 Centro, Bom Jesus da Lapa - Ba, Estado da Bahia, neste ato representado por 
seu sócio, AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, inscrito na OAB/BA 10109, 
inscrito no CPF sob n° 362.893.535-00, doravante denominado CONTRATADO,  
celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria 
de caráter Técnico-Especializado na Área de Licitações e Contratações realizadas pelo 
Município de Matina Bahia, regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas a seguir 
ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

Constitui-se objeto deste Contrato a Contratação de Serviços de Consultoria e 
Assessoria de caráter Técnico-Especializado na Área de Licitações e Contratações 
realizadas pelo Município de Matina Bahia, atuação em processos administrativos com 
emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de atuação em processos 
judiciais, nas jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.1  grau, nas quais seja parte o 
município de Matina Bahia, compreendendo os serviços a seguir: 

a) Orientar o MuNicípio, através dos Serviços de Consultoria e Assessoria 
Especializada, quanto aos procedimentos Jurídico-Administrativos da Administração 
Pública Municipal em suas Licitações e Contratações ou, se o interesse Público 
exigir, exercer diretamente a Consultoria Jurídica, na área objeto, quando solicitada 
por Secretários ou dirigentes máximos de órgãos ou entidades do Município. 

b) Exercer o Assessoramento e a Consultaria Jurídica em assuntos do interesse d 
Município, relacionados às Licitações e Contratações da Administração Pública,\ 
indicando às autoridades competentes as providências necessárias à aplicação das 
Leis vigentes. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

c) Capacitar servidores públicos municipais envolvidos em todas as etapas do 
Processo de Contratações e Aquisições do Poder Público. 

d) Propor o Prefeito Municipal e demais Autoridades Públicas, a adoção de 
Procedimentos Jurídicos reclamadas pelo interesse Público, ou pela necessidade 
da observância das Leis vigentes. 

e) Elaborar e revisar minutas padrões de Editais, Contratos, Formulários e demais 
documentos utilizados de forma repetitiva, submetendo-os a análise e aprovação 
dos órgãos competentes e da Procuradoria. As elaborações de minutas padrão 
objetivam desincumbir os servidores de tarefas que, numericamente significativas, 
na essência referem-se aos mesmos atos administrativos, liberando recursos 
humanos e materiais para serem utilizados em ações que impõe atuação • 

f) Opinar sobre Editais de Licitação e sobre a Elaboração de Contratos 
Administrativos, bem como sobre Dispensas, Inexigibilidades e demais atos 
relacionados ao objeto, podendo, sempre que solicitado e o interesse Público 
indicar elaborar e revisar peças e Atos Administrativo específicos, de maior 
complexidade, sem perder de vistas o objetivo de capacitar os servidores públicos 
municipais para o desempenho de suas funções. 

g) Opinar sobre Impugnações e Recursos Administrativos e Judiciais interpostos em 
Processos Licitatórios, sempre que necessário, podendo, sempre que solicitado e o 
interesse Público indicar elaborar e revisar peças e Atos Administrativo específicos 
submetendo-os à análise da Procuradoria, sem perder de vistas o objetivo de 
capacitar os servidores públicos municipais para o desempenho de suas funções. 

h) Elaborar fluxos e rotinas de Processos e Procedimentos relacionados às diversas 

• 
etapas do Sistema de Compras do Município. 

i) Divulgar Matéria Doutrinária, Legislativa e Jurisprudencial relativas a Licitações e 
Contratos de interesse da Administração. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

O regime de execução deste Contrato de prestação de serviços será de execução 
indireta, a empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO E À PROPOSTA:  

  

O presente contrato está vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 
03/2017, fundado no art. 25, TI, § 10, c/c o art. 13, III Lei 8,666/93, e à Proposta 
Comercial apresentada pela CONTRATANTE. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

ÉF 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADO:  

a) O Contratado obriga-se a prestar á Contratante, os serviços técnicos especificados 
no objeto deste Contrato: 

b) O Contratado responsabiliza-se pela boa execução dos serviços contratados, 
zelando sempre pelo interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-
profissional, garantindo a Administração Pública, o ressarcimento de eventuais 
prejuízos, em caso de má execução ou inexecução dos serviços contratados, em que 
fique configurada a culpa ou dolo da parte do Contratado, reconhecendo os direitos da 
Contratante na hipótese prevista no art. 77 da Lei 8.666/93: 

c) O Contratado manterá a Contratante informada do andamento da prestação de 
serviços: 

d) O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato: 

e) As despesas decorrentes com transporte, locomoção, hospedagem e alimentação 
com o pessoal do CONTRATADO, quando realizadas fora da sede do CONTRATADO, 
serão custeadas pela mesma, estando incluso no valor global do presente Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE, DO PREÇO  E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

Pagar o CONTRATADO pela prestação dos serviços, o Valor Global de R$ 26.280,00 
(Vinte e seis mil e duzentos e oitenta reais), cujo pagamento será efetivado em 03 
(três) parcelas. 

• Nos preços propostos estão inclusos todos os custos direitos e indiretos requeridos 
para a execução do contrato, sendo 60% correspondente a mão de obra e 40% a 
despesas administrativas, custos com materiais, verbas indenizatórias, insumos, 
tributos e outras despesas que não incidem no cálculo de pessoal. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

O prazo de vigência do Contrato até 31 de março de 2017, contado de sua 
assinatura, admitindo-se a sua prorrogação no termo do art. 57, inciso lI da Lei n° 
8.666/93, condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá 
ser realizada através de termo aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DO CONTRATO:  

O preço ajustado de que trata a Cláusula Quinta, será corrigido a cada doze 12 (do e) 
meses, caso o Contrato seja prorrogado e ultrapasse um exercício, com base na 
variação do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outro lndice Oficial e que m.is 
eficientemente elida os efeitos inflacionários da moeda corrente nacional. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A primeira incidência do reajuste deverá contemplar a 
variação do índice eleito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em ocorrendo fatos ou atos que possam prejudicar o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, as partes, de comum acordo, poderão 
negociar e firmar um Termo Aditivo ao presente Contrato para regular e disciplinar as 
consequências da situação então criada, de forma a evitar qualquer perda de natureza 
econômica, financeira ou outra qualquer. 

CLÁUSULA OITAVA - CASO FORTUITO E FORÇA  MAIOR:  

As partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas 
obrigações sob este Contrato em decorrência de casos fortuitos ou eventos de força 
maior que impeçam, temporária ou definitivamente, o cumprimento de quaisquer 
dessas obrigações, conforme disposto do Código Civil Brasileiro. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A parte que pretender se valer da exoneração prevista nesta 
Cláusula deverá informar a outra, de imediato e por escrito, da ocorrência do caso 
fortuito ou evento de força maior, informando também o prazo estimado de duração do 
referido evento. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei n° 8.666/93, 
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execução do contrato, sujeitará o CONTRATADO à multa, que será 
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites 
máximos: 

- 10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato, em caso de descumprimento total 
da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se o CONTRATADO a efetuar o reforço 

40 	
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

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

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que se refere este item não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções 
previstas na Lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa, aplicada após regular Processo Administrativo 
será descontada da garantia do Contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valo 
exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, a 
CONTRATADO responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o 
direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADO o valor de 
qualquer multa porventura imposta. 	 1 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL:  

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e por 
escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei n° 8.666/93, podendo, o 
CONTRATADO ser ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, na forma prevista na referida lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA  
ADMINISTRAÇÃO EM CASOS DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO  
ART. 77, DA LEI N° 8.666/93:  

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO CRÉDITO 
DO CONTRATO PELO CONTRATADO:  

O CONTRATADO está autorizado a fazer à cessão de crédito, objeto deste Contrato, 
para terceiro, na forma que lhe aprouver, respeitadas as obrigações por ele assumidas 
no presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO:  

A legislação aplicável a este Contrato é composta pela Constituição Federal de 1988, 
Lei Federal n° 8.666/93 - sendo esta utilizada para dirimir os casos omissos - 
,subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro e do Estatuto da Ordem 
dos Advogados. 

• 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA 

A Dotação Orçamentária que fará face à despesa decorrente deste Contrato será a 
abaixo discriminada: 

Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como 
aceitas, se efetuadas por escrito, mediante protocolo ou fac-símile, com exceção feita 
às alterações das condições contratuais, os quais requererão aditivos a ser redigido, 
pactuado entre as partes e devidamente publicado pelo CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A tolerância, por qualquer das partes, quanto ao 
descumprimento das condições aqui estipuladas, representará mera liberalidade, não 

Praça Helena carmem de castro Donato, SINO - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão 
ser exercidos pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo. 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do CONTRATANTE, para dirimir 
eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Assim, por estarem justos e acertados, nos termos da legislação vigente e específica 
para isso, as partes subscrevem o presente termo, que vai lavrado em quatro vias, 
idênticas e de igual teor, na presença de duas testemunhas, para tornar o mesmo, 
bom, firme e valioso. 

Matina/BA, 02 de janeiro de 2017. 

A 1  
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TESTEMUNHAS: 

  

   

Nome:  c ~ 
CPF: Arlec 	aIhâes Flores 

CPF 008.210.775-03 

Nome:  We\'O -f\s  Çfai(t 
CPF:  

CONTRATADO 
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SEGUNDA-FEIRA 

.12 
23 DE JANEIRO DE 2017 
ANO N° X - N° 693 

   

DIA  RIO OFICIAL 
Prefeitura Mu 	Poi de Matuie 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0302012017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 10, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores Contratante MUNICÍPIO 
DE MATINA. Contratado: SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob n° 
09.518,001/0001-05. Representante Legal: AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, OAB/BA 10109 
Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria de caráter Técnico-Especializado na Área de 
Licitações e Contratações realizadas pelo Município de Matina Bahia, atuação em processos administrativos 
com emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de atuação em processos judiciais, nas 
jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.0  grau. Assinatura: 02/01/2017 Vigência Até 31 de março de 2017, 
a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 26.280,00 (Vinte e seis mil e duzentos e oitenta reais). JUSCÉLIO 
ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0502012017 

Processo Administrativo n°. 05/2017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 10, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO 
DE MATINA. Contratado: JULIANE PEREIRA REIS - ME, inscrita no CNPJ sob no 10.839.524/0001-24. 
Representante Legal: Juliane Pereira Reis. Objeto contratação de Prestação de serviços na implantação, 
capacitação e assessoramento de pessoal na digitação das informações necessárias e exportação dos dados 
dos sistemas informatizados para o SISTEMA SIGA do Tribunal de Contas da Bahia. Assinatura: 02/01/2017. 
Vigência: Até 29/12/2017, contado a partir da data de sua assinatura. Sendo o valor total de R$ 50.400,00 
(cinqüenta mil e quatrocentos reais), com pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), cujo 
pagamento deverá ser efetuado em 12 (doze) parcelas iguais. JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos 
ara verificar as assinaturas vá ao site https'//www porta ideassinaturas com.br.443 e utilize o código 6A7A-963F-8540-1AD5. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N° 0402012017 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE 
DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO 
COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM 
SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO 
QUAL, O LICENCIANTE PUBLICARÁ OS ATOS OFICIAIS 
DA PREFEITURA DE MATINA NO DIÁRIO OFICIAL 
PRÓPRIO DO MUNICÍPIO EM SITES COM CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ABAIXO 
NOMINADAS. 

Pelo presente instrumento particular que celebram de um lado o MUNICÍPIO DE MATINA, com sede na 
Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro - Matina-BA, CEP 46.480-000, inscrito no CNPJ sob 
no. 16.417.800/0001-42, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal JUSCÉLIO ALVES FONSECA, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 04931271-51, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 513.753.035-20, residente e domiciliado na Travessa Elginio Campos S/N 
Centro, Matina/Ba, e, de outro lado doravante denominado CONTRATADA, a Empresa PROCEDE 
BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.195.422/0001-25, com sede na Rua Riachuelo, 225, Centro, 
Guanambi / BA, CEP 46.430-000, onde recebe correspondências e notificações, neste ato representada por 
ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO, simplesmente denominada de LICENCIANTE, resolvem celebrar 
este contrato de prestação de serviços, e mediante as cláusulas a seguir estipuladas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação direta tem base no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a contratação de licenciamento de uso do software de imprensa oficial 
eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação, através 
do qual, o licenciante publicará os atos oficiais da Prefeitura de Matina no Diário Oficial próprio do 
município em sites com certificação digital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNCIONAMENTO 

O software imprensa oficial eletrônica funciona exclusivamente via internet na modalidade software como 
serviço ou Software as a service, executado em um servidor instalado no Internet Datacenter da 
LICENCIANTE, não sendo necessário ao LICENCIADO instalar o software imprensa oficial eletrônica em 
seus computadores, bastando acessá-lo por meio da internet, utilizando o programa de navegação "Microsoft 
Internet Explorei`. 

CLÁUSULA QUARTA - DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO PARA 
HOSPEDAGEM 

A LIENCIANTE também disponibilizará consorciada e remotamente na modalidade hadware como serviço 
ou Hardware as a Service, recursos de tecnologia da informação para a hospedagem do software imprens 
oficial eletrônica, inclusive o banco de dados Oracle lOg, servidor de aplicação em linguagem CFML 
armazenamento dos atos oficiais publicados no site da imprensa oficial eletrônicado LICENCIADO e 
storage area networks, backup diário e firewall. 

 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina/ BA 

www.matina.ba.gov.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNÇÃO 

O software imprensa oficial eletrônica tem como função publicar e arquivar atos oficiais no site da imprensa 
oficial. 

CLÁUSULA SEXTA - RESULTADOS ESPERADOS 

O software imprensa oficial eletrônica propiciará os seguintes resultados: 

1- 	economia de recursos com a publicação de atos oficiais, porque o LICENCIADO usará a imprensa 
oficial eletrônica para publicar todos os atos oficiais, com exceção dos avisos de abertura de licitação e de 
modificação de edital, das modalidades de concorrência, tomada de preços, concurso e leilão, que nos termos 
dos incisos 1, II e III e § 4° do art. 21 da Lei n°8.666/93 deverão ser publicados no Diário Oficial da União, o 
Diário Oficial do Estado e jornal diário de grande circulação no estado, e os mesmos atos na modalidade 
pregão, nos termos do art. 17 do Decreto Federal n° 5.450/05; 

II- 	organização dos arquivos de atos oficiais em grupos conforme as leis, decretos e portarias que os 
criaram, que facilitará a busca; 

III- instrumental izaçãodo Sistema de Controle Interno com informações sobre o que foi publicado, 
especialmente quanto a numeração de leis, decretos e portarias o que permite fazer algumas combinações de 
controle; 

IV- Diminuição do uso de papel, colaborando com o meio ambiente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DEFINIÇÕES 

1 - proprietária do software imprensa oficial eletrônica - A LICENCIANTE é a proprietária do software 
imprensa oficial eletrônica; 

II - locação do software imprensa oficial eletrônica - Licenciamento de uso temporário ou direito concedido 
pela proprietária ao LICENCIADO de utilizar o software imprensa oficial eletrônica objeto deste contrato e 
nas condições aqui estipuladas; 

III- cópia não exclusiva - Significa que outras cópias também podem ser licenciadas para outros usuários ou 
contratantes; 

V -prazo determinado - Significa que o LICENCIADO tem o direito de uso do software imprensa oficial 
eletrônica, somente pelo prazo do presente contrato; 

VI -infraestrutura local - Significa que é da responsabilidade do LICENCIADO os meios necessários de 
remessa de atos oficiais para a LICENCIANTE publicá-los no site da imprensa oficial eletrônica. 

CLÁUSULA OITAVA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

1 - A LICENCIANTE fornece um site de imprensa oficial eletrônica padrão, com o subdomínio 
www.matina.ba.gov.br, totalmente adequado para viabilizar o objeto do presente contrato. 

§ 11  - O layout do site imprensa oficial eletrônica é definido pela LICENCIANTE. 

§ 21  - O LICENCIADO, a seu critério e expensas, pode a qualquer tempo e durante a vigência deste contrat 
redirecionar o subdomínio fornecido pela LICENCIANTE para um domínio seu (.gov) ou qualquer outr 
mediante solicitação expressa encaminhada à LICENCIANTE. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
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II - A hospedagem do site imprensa oficial eletrônica é feita no IDC - Internet Datacenter da LICENCIANTE 
pelo prazo de vigência deste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE IMPRENSA 
OFICIAL ELETRÔNICA 

O software imprensa oficial eletrônica tem as seguintes especificações técnicas: 

- opera, processa e disponibiliza dados e informações em ambiente WEB; 

II - pode ser acessado via BROWSER, através dos programas de navegação Internet Explorer, versão 6.0 ou 
superior, ou Mozilla Firefox, versão 2.0 ou superior; 

III - desenvolvido em linguagem CFML e opera em plataforma x86 sob PROGRAMA Operacional Linux; 

IV - tem base de dados centralizada e utiliza programa gerenciador de banco de dados relacional ORACLE 
1 Og; 

V - efetua a conexão através de um canal criptografado, tipo SECURE SOCKETS LAYER-SSL, com chave 
de tamanho igual ou superior a 128 bits; 

VI - possibilita o controle de acesso de cada usuário através de senhas, que deverão ser armazenados no 
Banco de Dados de forma criptografada, com algoritmos HASH, utilizando chave de tamanho igual ou 
superior a 128 bits; 

VII -possui programa de auditoria com mecanismo de LOG para monitorar as operações de inclusão e 
alteração, registrando pelo menos as informações de: data e hora, usuário, identificação do HOST (IP) de 
origem; 

VIII - tem regras de integridade realizadas pelo programa gerenciador de banco de dados; 

IX - possibilita o upload e download de documentos na plataforma WEB (software imprensa oficial 
eletrônica de forma automatizada, ou seja, sem a necessidade do operador manusear arquivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO USO SOFTWARE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA 

1 - somente a LICENCIANTE pode acessar e usar o gerenciador de publicação do software imprensa oficial 
eletrônica; 

II - para usar o software imprensa oficial eletrônica a LICENCIANTE deve conferir a um funcionário a 
condição de administrador do software e este pode credenciar outros usuários; 

III - para adentrar o gerenciador de publicação do software imprensa oficial eletrônica o usuário deve acessar 
o endereço eletrônico do software na internet e digitar o seu login e sua senha privativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DA SENHA PRIVATIVA 

O acesso da LICENCIANTE ao gerenciador de publicação do software imprensa oficial eletrônica é atravé 
de login e senha de segurança de identificação do usuário. Ao contratar os serviços, o funcionário da 
LICENCIANTE receberá por e-mail, um "login" (nome de sua conta de acesso, distinto dos demais usuários) 
e receberá uma senha privativa, gerada automaticamente pelo sistema que será sua identificação 

Praça 1-lelena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina / 13A 
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personalizada de acesso ao Software imprensa oficial eletrônica, ficando responsável pela utilização da 
mesma, por si e por terceiros, obrigando-se a honrar os compromissos legais daí resultantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DO SUPORTE TÉCNICO E DAMANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA 

1 - A LICENCIANTE disponibilizará suporte técnico, através de pessoal qualificado, para atender aos 
chamados do LICENCIADO, via telefone e internet, para orientar sobre a publicação de atos oficiais, sempre 
que solicitado, em horário comercial, das 09h00min às I7h00min, de segunda a sexta-feira em dias úteis na 
sede da LICENCIANTE. 

II - O LICENCIADO será notificado, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), da execução 
de testes, manutenção preventiva ou alterações no software imprensa oficial eletrônica que causem 
suspensão temporária na prestação dos serviços. 

§ ÚNICO - A LICENCIANTE não será responsabilizada, sob qualquer hipótese, quando necessitar fazer 
interrupção, a fim de promover as execuções citadas anteriormente, por eventuais circunstâncias não 
ocasionadas pela mesma. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DASPARTES 

§ 1°- Dos direitos e das obrigações do LICENCIADO: 

1) 	enviar atos oficiais para publicação no site da imprensa oficial eletrônica utilizando o Gerenciador de 
Publicações PROCEDE Bahia, disponível em http://www.procedebahia.com.br/publica/;  
II) designar por portariasservidores gestores das unidades publicadoras; 
III) indicar representante junto a LICENCIANTE para fiscalizar a execução do objeto deste instrumento; 
IV) usar sempre que necessário o suporte técnico que é oferecido pela LICENCIANTE via telefone e 
internet; 
V) encaminhar os atos oficiais para publicação no site da imprensa oficial eletrônica; 
VI) fazer o controle interno das publicações dos atos oficiais no site da imprensa oficial eletrônica; 
VII) prestar esclarecimentos e informações à LICENCIANTE que visem orientá-la no correto atendimento 
do suporte técnico; 
VIII) manter a LICENCIANTE a salvo de quaisquer pleitos ou reivindicações de terceiros, de qualquer 
natureza, que envolvam a utilização do software imprensa oficial eletrônica assumindo, por conseguinte, 
todos os ônus e custos decorrentes de tais reivindicações; 
IX) efetuar o pagamento mensal do licenciamento objeto deste contrato. 

§ 21  - Dos direitos e das obrigações da LICENCIANTE: 

1) 	publicar os atos oficiais no site da imprensa oficial eletrônica nos formatos em que forem 
produzidos (Word, Excel e outros formatos), transformados em PDFIP7S, em folhas soltas, com assinatura 
digital; 

II) publicar os atos oficiais no site da imprensa oficial eletrônica por grupos, conforme as leis, 
decretos e portarias que os instituíram, com a finalidade de facilitar a busca em qualquer tempo e por 
qualquer pessoa; 

III) com base nas publicações de atos oficiais realizadas no site imprensa oficial eletrônica, produzir 
cadernos do diário oficial eletrônico por demanda, para atender apenas os casos exigidos por lei. 

IV) faturar, receber e dar quitação do valor mensal do licenciamento objeto deste contrato; 

V) realizar os serviços em conformidade com os princípios da Administração Pública e legislação 
pertinente; 
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VI) informar ao LICENCIADO sobre os requisitos mínimos necessários para o bom funcionamento 
do software imprensa oficial eletrônica; 

VII) comunicar ao LICENCIADO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços; 

VIII) fornecer ao LICENCIADO, sem nenhum custo adicional, todas as novas versões do software 
imprensa oficial eletrônica, durante a vigência do contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DO PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será da data da assinatura, até 31 de dezembro de 2017, podendo ser 
prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ ÚNICO - Após a vigência do presente contrato o LICENCIADO pode optar pela prorrogação ou pelo 
encerramento definitivo, neste caso o LICENCIADO deverá se responsabilizar pela transferência do acervo 
dos arquivos de publicações de atos oficiais realizadas no site da imprensa oficial eletrônica pela 
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA - MEpara outra infraestrutura de armazenamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, e 
tecnologicamente compatível com o software imprensa oficial eletrônica, especialmente o banco de dados 
Oracle 1 O e Servidor de aplicação na linguagem CFML. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DO PREÇO 

O LICENCIADO pagará à LICENCIANTE o valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

O valor expresso na Cláusula anterior será pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, no valor unitário 
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquinta reais), até 30 dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços ou 
em outra data quando exigida pela LICENCIANTE. 

§ 11  -Para o recebimento da remuneração pactuada, a LICENCIANTE emitirá notas fiscais eletrônicas e o 
LICENCIADO, providenciará a impressão, o empenho, a liquidação e o pagamento. 

§ 21  -Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, nela incidirão encargos financeiros moratórios nos 
limites admitidos pela legislação vigente e suspensão da prestação dos serviços se o inadimplemento for 
superior a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA -OITAVA: DO MEIO DE PAGAMENTO 

O meio de pagamento deste instrumento é a Ordem Bancária através de crédito na conta - corrente n° 43696-
8, AO. 0923-7 do Banco do Brasil S/A, nos termos do que faculta o artigo 65 da Lei Federal n° 4.320/64. 

CLÁUSULA DÉCIMA - NONA 

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação orçamentária específic 
constante no Orçamento do MUNICÍPIO. 

UNIDADE: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
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ATIVIDADE: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
FONTE: 00 - Recursos Ordinários 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DAS PENALIDADES 

1 - Se sujeita a LICENCIANTE às penalidades previstas na legislação específica vigente - Lei 8.666/93 - por 
infrações de qualquer das exigências previstas neste instrumento. 

§ ÚNICO - Aplicação de penalidades exigirá a abertura de processo administrativo pelo LICENCIADO 
garantindo à LICENCIANTEo direito a ampla defesa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, nas hipóteses previstas dos arts. 
77 ao 80 da Lei 8.666/93, garantindo a LICENCIANTE o direito de defesa quando a imputação for de 
inadimplência da sua parte e, por interesse das partes, não caberá nenhum tipo de indenização às mesmas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Considerando a natureza da prestação dos serviços, objeto deste contrato, a LICENCIANTE poderá propor a 
revisão contratual, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeira da presente relação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO 

As partes poderão prorrogar a vigência deste instrumento de contrato através de Termo Aditivo, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, observadas as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, 
notadamente as disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93, assim como prorrogá-lo quando do seu 
vencimento. 

§ l - Qualquer alteração nas condições de prestação do serviço ou nos termos do presente contrato deve ser 
formalizada através de Aditivo Contratual a ser firmado entre as partes. 

§ 2° - Alterações em qualquer das condições de prestação do serviço por motivo de ordem técnica ou por 
solicitação por escrito do LICENCIADO, poderão implicar em alterações dos valores a serem pagos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- QUARTA- DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 

Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, conforme estabelecido no 
parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

§ 10  - Não será considerada para fins de concessão de desconto a interrupção ou anormalidade do serviço que 
for causada por caso fortuito ou força maior e por realização de testes, ajustes e manutenção no software 
imprensa oficial eletrônica quando realizados em período padrão; 

§ 21  - Se a ocorrência de caso fortuito ou de força maior prejudicar apenas parcialmente a execução das 
obrigações oriundas deste contrato por uma das partes, a parte afetada deverá cumprir as obrigações que não 
tiverem sido afetadas pela ocorrência do caso fortuito ou motivo de força maior. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA- DA SUBCONTRATAÇÃO 

A LICENCIANTE não poderá subcontratar o objeto do presente contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1 - A impossibilidade de prestação dos serviços causada por incorreção em informação fornecida pelo 
LICENCIANTE ou por omissão no provimento de informação essencial à prestação, não caracterizará 
descumprimento de obrigação contratual pela LICENCIANTE, isentando-se de toda e qualquer 
responsabilidade, ao tempo que configurará o não cumprimento de obrigação por parte do LICENCIADO; 

II - Em hipótese alguma, sob as penas da Lei n°. 9.609/98, é permitido ao LICENCIADO ou a terceiros, de 
forma geral, copiar,ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de 
qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, 
provisória ou permanentemente, o software imprensa oficial eletrônica objeto do presente contrato, assim 
como seus módulos, partes, documentação ou quaisquer informações relativas ao mesmo; e modificar as 
características. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA- DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Riacho de Santana, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 
E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato para a execução 
dos serviços, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 

Matina-BA, 02 de janeiro de 2017. 

PREFEITURA MUNICI 'LIW ATINA 
LICENCIADO 

1 
ri 8.195.422/0001-251 

PROCEDE BAHIA 
es 1 

LCEP: 46 430.000 Guanambi.BAJ PROCEDE
' 
 HIA 

LICENCIA  E 

TESTEMUNHAS: 

1.  
NOME 
CPF n.°  Arleckhães Flores 

CPF 008.210775-03 

2. _   
NOME L)e\.,C 
CPF n.0  3. 3O. 1 Se 
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SEGUNDA-FEIRA 
23 DE JANEIRO DE 2017 
ANO N° X - N° 693 Si. DRIO OFICIAL 

• .ú Mt 	ai de Metn8 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0402012017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 
24 da Lei n°. 8.666/93. Contratante. MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: PROCEDE BAHIA 
PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 18.195.422/0001-25. Objeto: Contratação de licenciamento de uso do software de imprensa oficial 
eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação, através 
do qual, o licenciante publicará os atos oficiais da Prefeitura de Matina no Diário Oficial próprio do município em 
sites com certificação digital. Assinatura: 02/01/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data 
da sua assinatura, sendo o valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e oitocentos reais), será pago em 12 (doze) 
parcelas iguais e sucessivas, sendo o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais). JUSCÉLIO ALVES 
FONSECA - Prefeito Municipal. 

$ 

s 

te documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos 
ara verificar as assinaturas vã ao site https:llw'ww.portaideassinaturas com br:443 e utilize o código 6A7A-963F-8540-IAD5. 
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