PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.80010001-42 - ESTADO DA BAHIA
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeitura@matina.ba.rnuniCipiO.gOV.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 240401201624

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro
Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca,
brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e
domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de
Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, EVA VILMA MARIA TEIXEIRA,
brasileiro (a), monitora, portador do CPF n° 007.465.785-20, e RG
08.194.187-06 residente e domiciliada à Rua Da Capoeira, Centro Matina Ba denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o
presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37,
inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento
no art. 21, VII, da Lei Municipal n0.48/2003, ligadas a atividades
essenciais do Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este
município nas atribuições de Auxiliar Administrativo, na realização da
Matriculas, no Grupo Escolar DR. Joaquim Venâncio de Castro no período
de 15 de janeiro 29 de fevereiro de 2016.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Auxiliar Administrativo,
lotado (a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E
DESPORTO E LAZER.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE
TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semana is.
CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância
bruta de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) que será pago em
02 (duas) parcelas.
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE -2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO.

-

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 1,5 (um mês e meio) 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:
1 - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa das partes;
III - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a
comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A
CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por
interesse público e conveniência administrativa.
Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força
maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este
contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A)
não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta
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inadaptação à natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
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, 04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 230401201623

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42,
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n, Município de Matina,
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF.
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro,
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, JOAO FOGAÇA TEIXEIRA, brasileiro (a), casado,
Motorista, portador da Cédula de Identidade RG n° 1598862871 do CPF n°
426.732.915-04, residente e domiciliada à Rua A S/N, Marruás-Matina Bahia,
denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal
na Constituição Federal, artigo no 37, inciso IX e Lei Municipal n°48, de 17 de junho
de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Motorista.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Motorista da Kombi, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LASER, no
período de 04 de janeiro a 30 de junho de 2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semana is.
CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
5.280,00 (cinco mil duzentos oitenta reais) que serão pagas em (06) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE —2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO
ELEMENTO - DE DESPESA - 3.1.9.0.04.01.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) 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.
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeitura@matina.ba.municipio.gov.br

presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas.
Matina, Estado da Bahia, 04 de janeiro de 2016
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CONTRATADO (A)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA
- PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituramatina.ba.municipio.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 210401201621

-

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42,
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n, Município de Matina,
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF.
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro,
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, JACO PEREIRA GOMES, brasileiro (a), solteiro,
Operador de Maquinas, portador da Cédula de Identidade RG n° 0738454265 do
CPF n° 993.817.615-15, residente e domiciliada à Rua Riacho de Santana, Centro
Matina Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o
presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n°
48, de 17 de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei
Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Operador de
Máquinas Pesadas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Operador de Maquinas Pesadas,
lotado (a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, no
período de 04 de janeiro a 30 de junho de 2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semana is.
CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) que será pago em 6 (seis) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
PROJETO ATIVIDADE —2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E
URBANISMO.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
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TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06, (seis) 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.
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.
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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, 04 de janeiro de 20 6.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 200401201620

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42,
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n, Município de Matina,
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF.
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro,
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, GIOMAR DA SILVA PEREIRA, brasileiro (a),
casado, Vigilante, portador da Cédula de Identidade RG no 15773015 87 do CPF n°
051.972.855-67, residente e domiciliada à Rua Sete de setembro, Centro Matina
Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal
na Constituição Federal, artigo n°37, inciso IX e Lei Municipal n°48, de 17 de junho
de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Vigilante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Vigilante, na Garagem Central lotado
(a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS, no período
de 04 de janeiro a 30 de junho de 2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE TRABALHO
O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40
horas/semana is.
CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$
5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) que será pago em 06 (seis) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINSTREACAO E FANANÇAS
PROJETO ATIVIDADE —2017 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE
ADMINSTREACAO
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO DE PESSOA FISICA.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) 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.
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
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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, 04 de janeiro de 2016.

CONTRATADO (A)
TESTEMUNHAS:
1)Nome completo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.80010001-42 - ESTADO DA BAHIA
-- PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO. SN
'r FONE PABX: (77) 643-1008/10 lO E-MAIL: prePitura)matina,ba.municipio.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 190401201619

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42,
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, sfn, Município de Matina,
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF.
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro,
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, ALEXANDRE SOUZA CASTRO, brasileiro (a),
solteiro, agente administrativo, portador da Cédula de Identidade RG no 0924814500
do CPF n° 030.876.395-59, residente e domiciliada á Praça Euginio Campos Centro
Matina Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o
presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com
fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n°
48, de 17 de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei
Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Auxiliar
Administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Auxiliar Administrativo, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICaS, no período de 04
de Janeiro a 30 de junho de 2016.
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$
5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) que serão pagas em 06 (seis) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
PROJETO ATIVIDADE —2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E
URBANISMO.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE
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TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) 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.
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.
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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, 04 de janeiro de 2016.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 1 70401 20161 7
( Os signatários deste instrumento, de um lado GILIARDO PEREIRA DA SILVA, qualificação Funcionário
Publico CPF: 069.619.815-00 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação
ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e
outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do(a) CASA RESIDENCIAL, sito nesta
RUA MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui
designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
(1') - O prazo de locação é a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário se
obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na posse
do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do
imóvel objeto deste instrumento;
(2') - O aluguel é de R$: 4.800,00 (Quatro MIL E Oitocentos REAIS), que o locatário se compromete a
agar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as
outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando findo ou rescindido,
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais
ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(4') - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa, e a
não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do
locador;
(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder
consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a
fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste
contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que.
or ventura, tiver direito;
(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir a
rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar à construção ameaçando ruína;
(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, seja
qual for o domicílio dos contratantes;
(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do
fiador
, o locatário será obrigado dentro
de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
(12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula deste
contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações acima
exaradas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO CNPJ
16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel:

(148) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na
multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 1 7040120161 7 conforme a Lei Federal n°8.666/93.
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02.00 SECRET. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PROJETO ATIVIDADE: 2047 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
(158) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
168) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(178) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do (Abrigo dos
Policiais destacados para este Município), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso
do locador.
(18") - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo
com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da
eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel;
(19") - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20") - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso ç$
extra-judicial;
Se
o
locador
admitir,
em
beneficio
do
locatário,
qualquer
atraso
no
pagamento
do aluguel e
(21")
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA, 04 de janeiro de 2016.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 120401201612
PROCESSO DE DISPENSA N°. 120401201612
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: Maria Rosa de Jesus, CPF no. 157.633.328-40. Objeto: "uma sala, para funcionamento do Tele
Center". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$
3.156,00 (três mil cento e cinquenta e seis reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

a

EXTRATO DE CONTRATO N°. 070401201607
PROCESSO DE DISPENSA N°. 070401201607
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: Gisleide Fernandes Reis, CPF n°. 737.497.965-72 Objeto: 'Uma casa residencial para
Funcionamento Casa dos Conselhos e do almoxarifado, para guarda de documentos das escolas da rede de
ensino deste município". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 170401201617
PROCESSO DE DISPENSA N°. 170401201617

a

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: GILIARDO PEREIRA DA SILVA, CPF n°. 069.619.815-00 Objeto: "uma casa, destinado para Abrigo
dos Policiais visando atender a demanda do Município Matina Bahia". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 180401201618
PROCESSO DE DISPENSA N°. 180401201618
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: Adilan Nogueira de Souza, CPF no. 923.781.021-00 Objeto: "um casa, para funcionamento de
escola de la. a 4. Serie do ensino Fundamental". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir
da data da sua assinatura. Valor: R$ 1.392,00 (um mil trezentos e noventa e dois reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
Para verificaras assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificarf e utilize o código c870-cDAA-A2F8-91D6.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CEP 46.480-000 CNPI 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA
PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeituram atina. ba.municipio.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 160401201616

O MUNICÍPIO DA MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42,
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n, Município de Matina,
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF.
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro,
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, TIAGO FERNANDES VIEIRA, brasileiro (a),
casado, Motorista, portador da Cédula de Identidade RG n° 33648525 6 do CPF n°
002.179.195-37, residente e domiciliada à Rua Antônio Alves Pereira, Centro Matina
Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o presente
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal
na Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho
de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei
Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Motorista.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Motorista, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINSTRACAO E FINANÇAS, no período de 04 de
janeiro a 30 junho de 2016.
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$
5.280,00 (cinco mil duzentos oitenta reais) que serão pagas em (06) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINSTREACAO E FANANÇAS
PROJETO ATIVIDADE —2017 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE
ADMI NSTREACAO
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

PRFFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CEP 46.480-000 CNPJ 16.417.800/0001-42 - ESTADO DA BAHIA
- PÇA. HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, SN
FONE PABX: (77) 643-1008/1010 E-MAIL: prefeiturarnatina,ba,municipio.gov.br

CLÁUSULA QUINTA DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06 (seis) 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.
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
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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, 04 de janeiro de 2916.

RATANTE

CONTRATADO (A)
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ii É2-

RG no:

i

CPF N°

CO 10 c

RGn°:
CPF N°:

Endereço:

Endereça

Ass.:

Asse:

)&1Ô)J

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 150401201615

O MUNICÍPIO DA MATINAJ pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número 16.417.800/0001-42,
com sede na Praça Helena do Carmem de Castro Donato, s/n, Município de Matina,
Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileira, casado, RG, 0493127151 e CPF.
513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro,
Município de Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de
CONTRATANTE, e, de outro lado, UMBERTO FERNANDES VIEIRA, brasileiro (a),
casado, Operador de Maquinas Pesadas, portador da Cédula de Identidade RG n°
13056003 do CPF n° 016.984.898-11, residente e domiciliada á Rua Altos dos
Bezerras, 02, Liberdade, Matina Bahia, denominado (a), neste ato de
CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição
Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003,
mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, da Lei
Municipal n°.48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que o
Contratado prestará serviços a este município nas atribuições de Motorista.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Motorista, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, no período de 04
de janeiro a 30 de junho de 2016.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA /DA 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$
5.280,00 (cinco mil duzentos oitenta reais) que serão pagas em (06) parcelas.
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
PROJETO ATIVIDADE —2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E
URBANISMO.
ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
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TERCEIRO DE PESSOA FISICA.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
A duração do presente contrato será no período de 06, (seis) 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;
li - por iniciativa das partes;
111 - pela morte do contratado.
Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso li, 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 li, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à natureza do
objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação
em vigor, aplicável à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA— DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura
venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de Excepcional
Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja.
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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, 04 de janeiro de 21, 6.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 1 30401 201 61 3
1

Os signatários deste instrumento, de um lado ADELAIDE FAGUNDES VIEIRA, CPF: 021.146.22509 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO CNPJ:
16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do(a) COMODO, situado nesta
RUA RIACHO DE SANTANA SÍN CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado o
locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
(12) - O prazo de locação é a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário se
obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do
imóvel objeto deste instrumento;
(2v) - O aluguel é de R$: 1.896,00 (UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), que o
.ocatário se compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3M) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as
outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido.
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão
desde logo incorporadas ao imóvel;
(49)
- Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa.
e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do
locador;
(52) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(62) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(72) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas
deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a
9ue, por ventura, tiver direito;
(82) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir
a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(92) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(10k) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o credor
constituir para ressalva dos seus direitos;
(1 V) - No caso de morte, falência ou insolvência do
fiador
, o locatário será obrigado
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
122) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(132) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGÃO PUBLICO CNPJ
(CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do
imóvel;

JJ

(14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
ria multa da Cláusula 1 2', mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 130401201613 conforme a Lei Federal n°8.666/93.
UNIDADE: 02.03.00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE: 12.36 1.042.2.098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Setor de
Eventos, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador.
(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na
época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento
do aluguel;
(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extrajudicial;
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância
não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
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MATINA, 04 de janeiro de 2016.
LOCADOR
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matine

ICONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N°. 130401201613
PROCESSO DE DISPENSA N°. 130401201613
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: ADELAIDE FAGUNDES VIEIRA, CPF no. 021.146.225-09. Objeto: "uma sala, para funcionamento
do Setor de Eventos. 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura.
Valor: R$ 1.896,00 (um mil oitocentos e noventa e seis reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

a

EXTRATO DE CONTRATO N°. 040401201604
PROCESSO DE DISPENSA N°. 040401201604
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: RODRIGO SOUZA RODRIGUES, CPF n°. 040.858.245-62. Objeto: "imóvel este destinado para
instalação do Serviços Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192'. 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 4.008,00(quatro mil e oito reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal
8
o
o,
N

EXTRATO DE CONTRATO N°. 030401201603
PROCESSO DE DISPENSA N°. 030401201603
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro
24, inciso II da lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE
Contratado: Pe. Antônio dos Santos Meira, CPF n°. 008.072,645-39. Objeto: "um prédio escolar, ao
de ia a 41, Serie do Municipio de Matina". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir
da sua assinatura. Valor: R$ 9.924,00 (nove mil novecentos e vinte e quatro reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

no art.
MATINA,
alunado
da data

e E
3 6

u
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 060401201606
PROCESSO DE DISPENSA N°. 060401201606
O Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: Marinalva Fernandes da Silva, CPF n°. 349.628.405-68. Objeto: "uma casa para funcionamento do
Setor de merenda Escolar (SEMAE)". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais).

nci

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal.
LU

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:/Ipoitaldeassinaturas.corn.brNerilicar/ e utilize o código c870cDAAA2F891 D6.
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 090401 201609
1

Os signatários deste instrumento, de um lado JOSÉ APARECIDO BEZERRA, qualificação
Lavrador CPF: 392.958.505-72 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação
ORGÃO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e
outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do ESTABELECIMENTO
COMERCIAL, situado nesta RUA PRAÇA SÁTIRO VIRGILIO FERNANDES SÍN CENTRO MATINA
BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas,
ou sejam:
(V) - O prazo de locação é a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário
se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na
- posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do
imóvel objeto deste instrumento;
(2v) - O aluguel é de R$: 13.032,00 (TREZE MIL E TRINTA E DOIS REAIS), que o locatário se
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3a) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(4a) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita
do locador;
(5fl)
- O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(6) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(7U)
- No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito;
(8fl)
- Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(9a) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicilio dos contratantes;
(lOa) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
fiador
, o locatário será obrigado
(1 l) - No caso de morte, falência ou insolvência do
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12li) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultanearnente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGÃO PUBLICO
CNPJ (CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das
chaves do imóvel:
1
.1

(14a) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 090401 201 609 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02.00 - SECRET MUN ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
PROJETO ATIVIDADE: 2017 MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE ADM. E FINANÇAS.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
(15°) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16°) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para funcionamentos: EBDA, Posto
de Identificação, Cartório, Junta Militar, ITR e Secretaria Municipal de Agricultura, deste município, não
podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador.
(18°) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do
aluguel;
(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA, 04 de janeiro de 2016.
L)1
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 010401201601
PROCESSO DE DISPENSA N°. 010401201601
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: JOSÉ CARLOS ALVES COTRIM, CPF n°. 523.642.325-20. Objeto: "Um imóvel destinado para
instalação do Conselho Tutelar, visando atender as necessidades do munícipio de Matina". 04/01/2016. Vigência:
Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 3.744,00 (três mil setecentos e
quarenta e quatro reais).

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 020401201602
PROCESSO DE DISPENSA N°. 020401201602
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: SIMONE TEIXEIRA DE BRITO, CPF n°. 987.960.205-63. Objeto: 'uma casa, para funcionamento
do Centro de Fisioterapia do Município Matina Bahia". 04/01/2016, Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a
partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 3.576,00 (três mil e quinhentos e setenta e seis reais).

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 090401201609
PROCESSO DE DISPENSA N°. 090401201609
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: JOSÉ APARECIDO PEREIRA BEZERRA, CPF n°. 392.958.505-72 Objeto: "Um imóvel com vários
compartimentos para Funcionamento do EBDA, Posto de Identificação, Cartório, Junta Militar, e ITR. Matina
Bahia". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$
13.032,00 (treze mil e trinta e dois reais).

JUSCÉLIO ALVES FONSECA

Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
Para verificar as assinaturas vá ao sito https;i/por1aldeassinaturas.com.brNerificr e utilize o código C870-CDAA-A2F8-91 136.

CONTRATO DE LOCAÇÃO 070401 201 607A
1
1

Os signatários deste instrumento, de um lado EDVAR MARQUES NEVES, qualificação
LAVRADOR CPF: 513.752.905-25 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação
ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e
outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do(a) CASA RESIDENCIAL,
situado nesta RUA SANTA LUZIA N° 133 CENTRO MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o
locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
(1°) - O prazo de locação é de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário se
obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos tennos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação
do imóvel objeto deste instrumento;
(20) - O aluguel é de R$: 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), que o locatário se
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(30) - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restitui-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(42) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita
do locador;
(52) - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(62) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(72) - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito;
(82) - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(9°) - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(10°) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
, o locatário será
fiador
(11°) - No caso de morte, falência ou insolvência do
obrigado dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12°) - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(132) - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO
CNPJ (CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das
chaves do imóvel;
)

(14') - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 12', mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n°07040 120 I607A conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER.
ATIVIDADE —2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO/SUB ELEMENTO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
(15a) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16') - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do Projeto
Amanhecer neste Município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do
locador.
(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época
da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do
aluguel;
(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada corno alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503
- inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:

MATINA, 04 de janeiro de 2016.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 110401201611
PROCESSO DE DISPENSA N°. 110401201611
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante. MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado NOEL JOSÉ DA CRUZ, CPF n°. 600.813.845-72 Objeto: "um imóvel, para funcionamento de escola
de 1° a 4. Serie do ensino Fundamental" 04/01/2016, Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data
da sua assinatura Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

-

EXTRATO DE CONTRATO N°. 070401201607
PROCESSO DE DISPENSA N°. 070401201607

L. O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante. MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: EDIVAR MARQUES NEVES, CPF n0. 1 3 752.905-25. Objeto "uma casa, para atender as Crianças
em estado de vulnerabilidade no Município Matina Bahia". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016,
a partir da data da sua assinatura. Valor R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 050401201605
PROCESSO DE DISPENSA N°. 050401201605

-

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: JURANDIR PEREIRA DA SILVA, CPF n°. 338.048.808-94 Objeto: "imóvel este destinado para
instalação da Secretaria Municipal de Educação Desporto e Lazer do município de Matina". 04/01/2016.
Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 10.500,00(dez mil e
quinhentos reais)
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 100401201610
PROCESSO DE DISPENSA N°. 100401201610
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal no. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: GILBERTO FERNANDES VIEIRA, CPF n°. 291.993.605-00. Objeto: "uma casa, para funcionamento
da Delegacia de Policia de Matina". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua
assinatura Valor R$ 3.468.00 (três mil quatrocentos e sessenta e Oito reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso
Para verificar as assinaturas vá ao sito htips.11poitaldeassinaturas com br/Verificar/ e utilize o código C870-CDAA-A2F8-91D6

CONTRATO DE LOCAÇÃO 060401 201606
1

Os signatários deste instrumento, de um lado MARINALVA FERNANADES DA SILVA, qualificação
Lavradora CPF: 349.628.405-68 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação
ORGÃO PÚBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e
outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do(a) CASA RESIDENCIAL, sito nesta
RUA 27 DE NOVEMBRO, SN CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o
locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
(1')
- O prazo de locação é a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário se
obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na posse
do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do
imóvel objeto deste instrumento;
(2')- O aluguel é de R$: 4.800,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS), que o locatário se
'ompromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3')- O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as
outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido,
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais
ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(4a) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa, e a
não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do
locador;
(5')- O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(6') O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem preceder
consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupantes, a
fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(7')
- No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste
contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que,
por ventura, tiver direito;
- Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir a
(8')
rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar à construção ameaçando ruína;
(9')- Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, seja
qual for o domicílio dos contratantes;
(10')
- Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
fiador
, o locatário será obrigado dentro
(11')— No caso de morte, falência ou insolvência do
de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
- Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula deste
(12')
contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(13')
- Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações acima
exaradas, A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGÃO PUBLICO CNPJ
16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do imóvel:

1

(140) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem corno as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas na
multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 060401 201 606 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER.
ATIVIDADE - 2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO/SUB ELEMENTO 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FISICA.
(15') - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17') - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento do (Setor de
Merenda Escolar), não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador.
(18') - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de acordo
com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na época da
eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento do aluguel;
(19') - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20') - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extra-judicial;
(21') - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância não
poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo 1.503 inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA. 04 de janeiro de 2016.

v,

Á-dj

LOCADOR

FESTEMU AS:
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Prefeitura Municipal de Matine

1 CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N. 130401201613
PROCESSO DE DISPENSA N°. 130401201613
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: ADELAIDE FAGUNDES VIEIRA, CPF n°. 021.146.225-09. Objeto: uma sala, para funcionamento
do Setor de Eventos". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura.
Valor: R$ 1.896,00 (um mil oitocentos e noventa e seis reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

a

EXTRATO DE CONTRATO N°. 040401201604
PROCESSO DE DISPENSA N°. 040401201604
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: RODRIGO SOUZA RODRIGUES, CPF n°. 040.858.245-62. Objeto: imóvel este destinado para
instalação do Serviços Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 4.008,00(quatro mil e oito reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 030401201603
PROCESSO DE DISPENSA N°. 030401201603

a

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE
Contratado: Pe. Antônio dos Santos Meira, CPF n°. 008.072.645-39. Objeto: "um prédio escolar, ao
de la. a 4. Serie do Município de Matina". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir
da sua assinatura. Valor: R$ 9.924,00 (nove mil novecentos e vinte e quatro reais).

no art.
MATINA,
alunado
da data

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 060401201606
PROCESSO DE DISPENSA N°. 060401201606
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: Marinalva Fernandes da Silva, CPF n°. 349.628.405-68. Objeto: "uma casa para funcionamento do
Setor de merenda Escolar (SEMAE)". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https//portaldeassinaturas.com.brNerificar/ e utilize o código C870-CDAA-A2F8-91 136.

CONTRATO DE LOCAÇÃO 050401 201 605
Os signatários deste instrumento, de um lado JURANDI PEREIRA DA SILVA, CPF: 793.768.605-78
e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO CNPJ:
16.417.80010001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado 'o locador", sendo proprietário do(a) PREDIO, situado nesta RUA
RIACHO DE SANTANA SIN CENTRO DE MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o locatário",
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
(12) - O prazo de locação é a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário se
obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ Único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver na
posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva desocupação do
imóvel objeto deste instrumento;
(2') - O aluguel é de R$: 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), que o locatário se
compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3') - O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras as
outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de
iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais
acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou rescindido.
este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, as quais ficarão
desde logo incorporadas ao imóvel;
(0) - Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der causa,
e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização escrita do
locador;
(5') - O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente:
(6') - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(7') - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas
deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a
....,que, por ventura, tiver direito;
(8') - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou pedir
a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(9') - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(10') - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o credor
constituir para ressalva dos seus direitos;
(11') - No caso de morte, falência ou insolvência do
, o locatário será obrigado
fiador
dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuízo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12') - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(13') - Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGÃO PUBLICO CNPJ
(CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das chaves do
imóvel;
1

1

(142) - Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 12, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 050401 201 605 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.03.00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE: 12.361.042.2.098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
(151) - Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
162) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(172) - O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para Funcionamento da Secretaria
\lunicipal de Educação, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do locador.
(182) - Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na
época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento
do aluguel;
(192) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20a) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extrajudicial;
(212) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância
não poderá ser considerada como alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
MATINA, 04 dejançiro de 2016.

o
LOCADOR

ARIO.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÂO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 110401201611
PROCESSO DE DISPENSA N°. 110401201611
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: NOEL JOSÉ DA CRUZ, CPF n°. 600.813.845-72 Objeto: 'um imóvel, para funcionamento de escola
de la. a 4a. Serie do ensino Fundamental'. 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data
da sua assinatura. Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 070401201607
PROCESSO DE DISPENSA N°. 070401201607
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: EDIVAR MARQUES NEVES, CPF n°. 513.752.905-25. Objeto: "uma casa, para atender as Crianças
em estado de vulnerabilidade no Município Matina Bahia". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016,
a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 050401201605
PROCESSO DE DISPENSA N°. 050401201605
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: JURANDIR PEREIRA DA SILVA, CPF n°. 338.048.808-94. Objeto: 'imóvel este destinado para
instalação da Secretaria Municipal de Educação Desporto e Lazer do município de Matina". 04/01/2016.
Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 10.500,00(dez mil e
quinhentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 100401201610
PROCESSO DE DISPENSA N°. 100401201610
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA,
Contratado: GILBERTO FERNANDES VIEIRA, CPF n°. 291.993.605-00. Objeto: "uma casa, para funcionamento
da Delegacia de Policia de Matina". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua
assinatura. Valor: R$ 3.468,00 (três mil quatrocentos e sessenta e oito reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso,
Para verificar as assinaturas vá ao sito httpsr/Ipoitaldeassinaturas.combrNerifrcar/ e utilize o código C870-CDAA-A2F8-91D6.

CONTRATO DE LOCAÇÃO 030401 201 603

1

Os signatários deste instrumento, de um lado PE ANTONIO DOS SANTOS MEIRA, qualificação
Padre CPF: 008.072.645-39 e, de outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação
ORGÃO PUBLICO CNPJ: 16.417.800/0001-42 tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam e
outorgam, a saber:
O primeiro nomeado, aqui chamado "o locador", sendo proprietário do(a) PRÉDIO, situado nesta
RUA SETE DE SETEMBRO S/N CENTRO MATINA BAHIA, loca-o ao segundo, aqui designado "o
locatário", mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas, ou sejam:
(12) - O prazo de locação é a partir de 04 de janeiro a 31 de dezembro 2016, data em que o locatário
se obriga a restituir o imóvel completamente desocupado, no estado em que o recebeu, independentemente de
Notificação ou Interpelação Judicial, ressalvada a hipótese de prorrogação da locação, o que somente se fará por
escrito.
§ único: Caso o locatário não restitua o imóvel no fim do prazo contratual, pagará enquanto estiver
na posse do mesmo, o aluguel mensal reajustado nos termos da Cláusula Décima Oitava, até a efetiva
desocupação do imóvel objeto deste instrumento;
(2")- O aluguel é de R$: 9.924,00 (NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS),
que o locatário se compromete a pagar pontualmente, na residência do locador ou de seu representante;
(3")- O locatário, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras
as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e
de iluminação, fogão, papeis, pintura, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e
demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim, restituí-los quando findo ou
rescindido, este contrato sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias,
as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;
(4") Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der
causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificação ou transformações no imóvel sem autorização
escrita do locador;
(5")- O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o imóvel locado quando entender
conveniente;
(62) - O locatário também não poderá sub-locar nem emprestar o imóvel no todo ou em parte, sem
preceder consentimento por escrito do locador, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos
ocupantes, a fim de que o imóvel desimpedido no término do presente contrato;
(7") No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as
cláusulas .deste contrato, ressalvada ao locatário, tão somente, a faculdade de haver do poder desapropriante a
indenização a que, por ventura, tiver direito;
(8") - Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o locatário abandonar o imóvel ou
pedir a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçando ruína;
(9")- Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel,
seja qual for o domicílio dos contratantes;
(102) - Tudo quanto for devido em razão deste contrato e que não comporte o processo executivo será
cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o
credor constituir para ressalva dos seus direitos;
fiador
, o locatário será
(lv) - No caso de morte, falência ou insolvência do
obrigado dentro de 30 dias a dar substituto idôneo, ajuizo do locador, sob pena de incorrer na cláusula seguinte;
12") - Fica estipulado a multa de 0,01 %, do valor contratual, a parte que infringir qualquer cláusula
deste contrato; com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação,
independentemente de qualquer formalidade;
(13") Assina 02 VIAS também o presente, solidariamente com o locatário por todas as obrigações
acima exaradas, o (a) Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, qualificação ORGAO PUBLICO
CNPJ (CPF) 16.417.800/0001-42, cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva das
chaves do imóvel;

(14a)

- Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o
proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo locatário, não ficam compreendidas
na multa da Cláusula 12a, mas serão pagas à parte;
As despesas decorrentes do presente contrato de locação correrão pela seguinte dotação orçamentária vigente:
Este contrato obedece ao processo de dispensa n° 030401 201 603 conforme a Lei Federal n° 8.666/93.
UNIDADE: 02.03 .00 - SECRET MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER.
PROJETO ATIVIDADE: 12.36 1.042.2.098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA FÍSICA.
(15a)
- Em caso de falecimento de qualquer parte contratante, os herdeiros da parte falecida serão
obrigados ao cumprimento integral deste contrato, até a sua terminação;
16) - Estabelecem as partes contratantes que, para reforma ou renovação deste contrato, as partes
interessadas se notificarão mutuamente, com antecedência nunca inferior a cento e vinte dias, findo este prazo,
considera-se como desinteressante para o locatário, a sua continuação no imóvel ora locado, devendo o mesmo
entregar as suas chaves ao locador, impreterivelmente no dia do vencimento deste contrato;
(17a)
- O imóvel, objeto de locação, destina-se exclusivamente para o funcionamento das Escolas
do Ensino Fundamental deste município, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento
expresso do locador.
(18a)
- Na hipótese de ocorrer à prorrogação desta locação, o aluguel mensal será reajustado de
acordo com o índice de reajustamento que seja considerado oficial, de acordo com a legislação em vigor na
época da eventual prorrogação deste contrato. O locatário concorda, desde já, com esse sistema de reajustamento
do aluguel;
(19fl) - O locatário se obriga a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e
esgoto; e as despesas ordinárias de condomínio;
(20fl) - A falta de pagamento, nas épocas supras determinadas, dos alugueis e encargos, por si só
constituirá o locatário em mora, independentemente de qualquer Notificação, Interpelação ou aviso extrajudicial;
(21a) - Se o locador admitir, em beneficio do locatário, qualquer atraso no pagamento do aluguel e
demais despesas que lhe incumba, ou no cumprimento de qualquer outra obrigação contratual, essa tolerância
não poderá ser considerada corno alteração das condições deste contrato, nem dará ensejo à invocação do Artigo
1.503 - inciso 1 do Código Civil Brasileiro, por parte do fiador, pois se constituirá em ato de mera liberalidade do
locador;
E por assim terem contratado, assinam o presente, em 02 vias, em presença das testemunhas abaixo:
INA, 04 d.aneiro de 2016.
LO IOR
ATÁRIO.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
Apresentado hoje para registro e apontado sob o N°. de ordem.NÃO HÁ do protocolo A N°. NÃO HÁ
Registrado sob o N°. de ordem NÃO HÁ do livro NÃO HÁ N° NÃO HÁ de registro NÃO HÁ de NÃO HÁ.
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ICONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N°. 130401201613
PROCESSO DE DISPENSA N°. 130401201613
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso li da lei Federal n°. 8,666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: ADELAIDE FAGUNDES VIEIRA, CPF no. 021.146.225-09. Objeto: "uma sala, para funcionamento
do Setor de Eventos". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura.
Valor: R$ 1.896,00 (um mil oitocentos e noventa e seis reais),
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 040401201604
PROCESSO DE DISPENSA N°. 040401201604
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: RODRIGO SOUZA RODRIGUES, CPF n°. 040.858.245-62. Objeto: "imóvel este destinado para
instalação do Serviços Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 4.008,00(quatro mil e oito reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 030401201603
PROCESSO DE DISPENSA N°. 030401201603
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICIPIO DE
Contratado: Pe. Antônio dos Santos Meira, CPF n°. 008,072.645-39. Objeto: "um prédio escolar, ao
de la. a 4a Serie do Município de Matina". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir
da sua assinatura. Valor: R$ 9.924,00 (nove mil novecentos e vinte e quatro reais).
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JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N°. 060401201606
PROCESSO DE DISPENSA N°. 060401201606
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art.
24, inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
Contratado: Marinalva Fernandes da Silva, CPF n°. 349.628.405-68. Objeto: "uma casa para funcionamento do
Setor de merenda Escolar (SEMAE)". 04/01/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da
sua assinatura. Valor: R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente par Adriana De Oliveira Cardoso.
Para verificar as assinaturas vá ao sito https:ílportaldeassinaturas.corn.brNerifcar/e utilizo o código C870CDAA-A2F8-91D6.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0401201652
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MERIVALDO CARDOSO SANTANA,
brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 SSP-BA e inscrito no Cadastro
de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) JEAN DE
SOUZA NOGUEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de
Pessoa Física C.P.F sob o n°. 050.835.945-79, residente e domiciliado(a) na
Rua Sete de Setembro, s/n- centro, 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. 2°, 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 04 de janeiro a 31 de maio de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO
O(A) CONTRATADO(A)
Prestará serviços como TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, no SAMU, 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, em regime de plantões.
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CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO
A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de
R$ 4.400,00 (quatro e quatrocentos). Que serão pagas em 05 (cinco) parcelas
mensais de R$ 850,00 (oitocentos e oitenta reais).
Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária
vigente:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade 2302—Programa BLMAC,
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
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 05 (cinco) 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.
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Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior.
Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à
natureza do objeto contratado.
CLÁUSULA NONA
Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela
legislação em vigor, aplicável à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 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, 04 0jane(ro de 2016.
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TESTEMUNHAS:

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123/1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: saudematinayahoo,com.br

