PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁ TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0108201719
CREDENCIAMENTO N.° 02/2017
INEXIGIBILIDADE N° 10/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2017
O MUNICIPIO DE MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF n°
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n, Centro, Matina,
Estado da Bahia, CEP 46480-000, Brasil, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor
Juscélio Alves Fonseca, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n°493.127.151 SSPBA, CPF 513.753.035-20, residente e domiciliado nesta cidade de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-00 e pela Secretária Municipal de Saúde de Matina, Estado da Bahia, neste ato
representado pela Sr. Augusto José Fagundes Neto, brasileiro, portador da carteira de identidade
n° 0296885665 SSP/BA, CPF 363.015.075-68, residente e domiciliado nesta cidade de Matina,
Estado da Bahia, CEP - 46.480-00, ora em diante denominada CONTRATANTES, e a Empresa
UROCLINICA UROLOGIA CLINICA DA BAHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, CNPJ: n°
16.305.666/0001-98, Inscrição Municipal n° 61.311/001-48, situado à Avenida Anita Garibaldi, n°
1815, salas 219,220 e 221, Bairro Ondina, Salvador - BA, habilitado no Credenciamento n°
02/2017, neste ato representada pelo Sr. Roberto Rebouças Prates, portador de documento de
identidade n° 2.649.777, emitido por SSP/BA, doravante denominada(o) apenas CONTRATADO,
resolvem celebrar o presente Contrato para a Prestação de Serviços de Saúde em consultas
especializada, que se regerá pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a
seguir ajustadas:
Constitui objeto do presente a contratação de pessoas jurídica, para a prestação de serviço
profissional como médico de Urologia no atendimento ambulatorial, conforme encaminhamentos da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital de Credenciamento n° 02/2017 e seus anexos,
que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Projeto: 02.04.00 - Fundo Municipal de Saúde.
Atividade:
10.302.03.2.065 - Piso de Atenção Básica- PAB.
10.302.03.2.260 - Manutenção do SUS.
10.302.033.2.070 - Gestão das Ações Municipais de Saúde.
Elemento:
3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso - 14
Fonte de Recurso - 02
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
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O preço a ser pago ao CONTRATADO será aferido mediante a aplicação das Tabelas do Sistema
de Informações Ambulatoriais descrita na Portaria Municipal no 022, 27 de março de 2017, em
vigor, constante do Anexo 1 do Edital, sobre os serviços efetivamente prestados.
§ 11Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados (quando necessários), depreciação, aluguéis,
administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pelo CONTRATADO de suas obrigações.
§ 2° O CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao (a) CONTRATADO(A), pelos serviços
efetivamente marcados pela "Central de Marcação de Consultas", auditados e realizados, os
valores unitários de cada procedimento.
§ 31. O valor do presente contrato anual estima-se em R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos
reais), estimado- se 360 (trezentos e sessenta) consulta, com o valor de R$ 80,00 (oitenta reais)
cada consulta, tomando-se por base a média dos procedimentos dimensionados, nos termos das
Propostas de Preços oferecidas.
§ 40 O valor estimado no parágrafo terceiro desta cláusula, não implica em nenhuma previsão de
crédito em favor do(a) CONTRATADO(A), que somente fará jus aos valores correspondentes aos
serviços previamente autorizados pelo CONTRATANTE e efetivamente prestados pelo
CONTRATADO.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE
A Tabela de Preços da Prefeitura, constante do Anexo 1 do Edital, poderá ser reajustada, a critério
da Administração, todas às vezes em que for constatada a existência de circunstâncias que
modifiquem a regular prestação dos serviços pelos preços previamente fixados.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento devido à Contratada será efetuado mensalmente, através de crédito em conta
corrente em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da conferência e atesto da Nota
Fiscal/Fatura.
Caso ocorra alguma irregularidade na emissão da Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí
lo no caso de pessoa jurídica, essa será devolvida ao CONTRATADO para a devida regularização,
caso em que o prazo para pagamento será recontado a partir da data de sua reapresentação, sem
erros.
§

lO

§ 21A CONTRATANTE não arcará com eventuais acréscimos constantes na Nota Fiscal ou
instrumento apto a substituí-lo no caso de pessoa jurídica, que não estiverem previstos neste
Instrumento.
§ 30 O CNPJ constante da Nota Fiscal ou instrumento apto a substitui-lo no caso de pessoa
jurídica, deverá ser o mesmo registrado no presente instrumento, sob pena de,-pão ser efetuado o
pagamento.
§ 40 Deverá ser apresentado, juntamente com a Nota Fiscal ou instrumento apto a substituí-lo, no
caso de pessoa jurídica, relatório auxiliar detalhado, discriminando os exames e/ou consultas,
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valores unitários, cópia da solicitação do pedido de exame expedido pelo médico, nome completo
do candidato/empregado, CPF e data de realização do procedimento.
§ 50

O CONTRATADO deverá informar na Nota Fiscal ou instrumento apto a substitui-lo no caso
de pessoa jurídica, o nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ n° 10.420.907/0001-63, com endereço na Praça Satiro Virgilio
Fernandes, s/n, Centro, Matina - Bahia, CEP 46480-000, Brasil, o número do contrato e
obrigatoriamente a identificação dos serviços prestados, o valor unitário e o valor total do
pagamento pretendido, já incluído todos os impostos, taxas e encargos, além do nome e o número
do banco, da agência e da conta corrente para crédito do pagamento.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
O prazo do presente contrato terá valide de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos §§ 11e 21do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o
CONTRATADO obriga-se a:
- executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas;
II - garantir a confidencial idade dos dados e informações do paciente;
III —justificar ao responsável legal pelo paciente, por escrito, as razões técnicas alegadas quando
da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos
procedimentos previstos neste credenciamento;
IV - respeitar a decisão do responsável legal pelo paciente ao consentir ou recusar prestação de
serviço de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
V - manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste Contrato;
VI - respeitar e fazer com que seus profissionais respeitem as normas de segurança do traba o,
identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes, bem como atentar para as regras de
cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste Contrato;
VII - zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios
ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
VIII - efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, inclusive
obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
IX - observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a prestação dos
seus serviços;
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X - apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, folha de pagamento de seus
profissionais, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e
PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser sustado o pagamento
de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
Xl - arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, inclusive por seus profissionais;
XII - providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato;
XIII - providenciar e manter profissionais capacitados, em número suficiente ao bom desempenho
dos serviços objeto deste Contrato;
XIV - comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços, objeto do presente Contrato, inclusive indicando o nome do responsável;
XV - pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do
pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações
decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento
das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste
Contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-Ias para o CONTRATANTE;
XVI - responder perante o CONTRATANTE, pela conduta, freqüência e pontualidade dos seus
profissionais designados para a execução dos serviços objeto deste Contrato;
XVII - manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) anos, ressalvados os prazos previstos em Lei;
XVIII - não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;
XIX - justificar ao paciente ou seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando
da decisão de realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos
previstos neste Credenciamento;
XX - respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, alv
nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
XXI - colocar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde o número total de serviços para o
qual foi credenciado;
XXII - esclarecer ao paciente do SUS e/ou seus responsáveis legais sobre seus direitos e
assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
XXV - garantir ao paciente a confidencialidade dos dados e informações sobre seus exames;
XXVI - notificar à Secretaria Municipal de Saúde de eventual alteração de sua razão social o
seu controle acionário e de mudança de sua Diretoria, contrato ou estatuto.
XXVII - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Credenciamenton.°
01/2017, da qual resultou o presente Contrato.
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§ 11. Os serviços serão executados conforme autorização fornecida pela Secretaria de Saúde.
§ 21. O CONTRATADO deverá iniciar os serviços em até 24 horas, após o credenciamento;
§ 30 Para efeito de faturamento, cada procedimento encaminhado pela Secretaria Municipal
Saúde garante um retorno dentro do prazo de 30 (trinta) dias ao usuário do SUS, sem ônus para o
credenciador;
§ 41. O número mensal de procedimentos a serem realizados será definido previamente ao mês da
realização dos serviços pelo setor de Regulação, sempre respeitando as necessidades do
Município e as determinações preconizadas pelos princípios norteadores da Administração
Pública, salvo em condições de necessidade de atendimento de urgência e emergência;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação
legal, obriga-se a:
- pagar as despesas decorrentes do presente Contrato;
II —facilitar o desempenho dos profissionais do CONTRATADO, designados para execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços serão efetuados nas instalações da contratante que
disponibilizará mão de obra devidamente qualificada e treinada, sem nenhum ônus para a
contratada, com plena capacidade de desenvolver as atividades objeto deste contrato;
CLÁUSULA NONA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato será o de Empreitada por Preço Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO. O CONTRATADO somente poderá transferir o presente Contrato, no todo
ou em parte, ou subempreitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por
escrito da Prefeitura, desde que o terceiro possua a mesma qualificação aferida na época do
Credenciamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização dos serviços ora contratados será exercida pela Secretaria Municipal de Saúde FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização,
com poderes para:
- transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condiçõe
especificadas neste Contrato;
III - comunicar ao CONTRATADO quaisquer defeitos ou irregularidades encontradas na execução \
dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8486a6e7-e9bf-4dcb-89c6-f989d66348b7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
Estado da Bahia
Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8486a6e7-e9bf-4dcb-89c6-f989d66348b7

CNPJ: 16.417.80010001-42

§ 11. O credenciado facilitará o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e
prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da Secretaria
Municipal De Saúde.
§ 21. A Secretaria de Saúde designará formalmente o servidor responsável pelo acompanhamento
e fiscalização da execução do objeto deste credenciamento, competindo-lhe atestar a realização
do serviço credenciado, observando as disposições do edital de credenciamento, sem o que não
será permitido qualquer pagamento.
§ 30. A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá o
CONTRATADO de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato
sujeitará o CONTRATADO às sanções prevista na Lei Federal 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 11. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Matina e multa,
de acordo com a gravidade da infração.
§ 21. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
- multa de 2% até 5% do valor anual do presente contrato;
II - multa dia de até 1/60 (um sessenta avos) do valor mensal do presente contrato;
§ 30. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor
de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas
no contrato.
§ 41. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as prevista na Lei n° 8666/93.
§ 11. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses

previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.
v

§ 21. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe
ao CONTRATADO direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Riacho de Santana - Estado da Bahia, que prevalece
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato.
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Matina/BA, em 01 de agosto de 2017.

Prefeitura
J uscélio
Prefeit
Contr

/ Eá~pKsã---UROCLINICA UROLOGIA CLINICA DA
BAHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP
Representante Legal
Roberto Rebouças Prates
Contratado

e Matina
onseca

Fundo Múnicipal de S.úde

/ Augusto José Fagundes Neto
Secretário Municipal de Saúde
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CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0108201719
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 30/2017
CREDENCIAMENTO N°. 02/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATIMA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA,
através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA, Contratada: UROCLINICA UROLOGIA
CLINICA DA BAHIA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, inscrito no CNPJ: 16.305.666/0001-98. Representante
Legal: ROBERTO REBOUÇAS PRATES, inscrito no CPF sob n° 268.414.445-15. Objeto: contratação de
pessoas jurídica, para a prestação de serviço profissional como médico de Urologia no atendimento
ambulatorial, conforme encaminhamentos da Secretaria Municipal de Saúde. Assinatura: 01/08/2017.
Vigência: O contrato terá vigência de 12 meses, a partir da data da sua assinatura. Valor estimado: R$
28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

JÚSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:!/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4043-2053-AC52-E874.
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SEXTA-FEIRA • 18 DE AGOSTO DE 2017
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À Empresa WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME

NOTIFICAÇÃO POR FALTA DE ENTREGA
CONTRATO 0206062017
Prezados Senhores, Conforme Pregão de n° 014/2017 da Prefeitura Municipal
de Matina-BA, a empresa WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME,
inscrita no CNPJ sob o n° 03.751.735/0001-45 foi vencedora no certame
licitatório, que teve por objeto a aquisição de equipamentos de informática,
móveis, eletrodomésticos, bebedouros, condicionadores de ar e ventilação,
eletrônicos e reforma de mobiliário escolar destinados ao atendimento dos
diversos setores públicos do município de Matina/BA. A ordem de compra foi
encaminhada para o email licitacao©yahoo.com.br, tendo sido enviada a esta
empresa nos dias 04/07/17 e 2017, 31/07/17, e que conforme edital do referido
processo de licitação, os produtos adquiridos deveriam ter sido entregues até 5
dias da data do recebimento da referida Autorização de Compra. Pelo fato de
não termos recebido os produtos no prazo exigido, entramos em contato
através do telefone (71) 3354-3523 e (71) 3351-5396 - Contato com o Sr.
Fábio. Como até esta data, não houve a entrega dos itens, vimos através desta
NOTIFICAR esta empresa que deverão os mesmos serem entregues
impreterivelmente até 02 (dois) dias úteis da data de recebimento desta
notificação, sob pena de sofrer as sanções previstas na Lei 8666/93 e
cláusulas constantes no edital desta licitação.

Atenciosamente,

José Robrto Fernandes de Souza
Diretor-Geral do Departamento de Compras
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Matina-Ba, 15 de agosto de 2017.

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

O MUNICÍPIO DE MATINA E WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME
O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça
Helena Carmem de Castro Donato, sln°, Centro, inscrita no CNPJ, sob n°
16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves
Fonseca,
Resolve rescindir unilateralmente o Termo de Contrato em referência,
fundamentado na Cláusula Oitava do Contrato firmado com a empresa WFL
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME.
WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, inscrita
no CNPJ sob o n°03.751.735/0001-45, estabelecida à Rua da Matriz, 108, Galpão
03. Valéria, Salvador-Ba.
Em observância aos preceitos legais e às clausulas contratuais
estabelecidas entre as partes, o Notificante que vos subscreve, vem formal e
respeitosamente INFORMAR E NOTIFICAR A RESCISÃO UNILATERAL DO
CONTRATO n° 0206062017, sobre os seguintes fatos que a seguir passa a expor:
Notifica-se a rescisão unilateral do Contrato n° 0206062017, que possui
como objeto "aquisição de equipamentos de informática destinados ao atendimento
dos diversos setores públicos do Município de Matina", conforme dispõe o art. 79, 1 da
Lei 8.666/93.
A presente notificação da Rescisão Unilateral, possui como
fundamentos às regras previstas nos arts. 77 e 78 inc. 1, da Lei 8.666/93.
Em síntese, houve processo Licitatório na Modalidade de Pregão
Presencial n°. 014/2017, na qual a empresa notificada vencedora firmou Contrato n°
206062017 com a Notificante. Expediu-se Autorização de Compra, enviada para
notificada em 04/07/2017 e 31/07/2017 pelo email wfl.licitacao@yahoo.com.br,
entretanto, sem a respectiva resposta.
Face a demora injustificada na execução da prestação contratual,
conforme previsto no artigo 78, inciso 1 da Lei 8.666/93, constituiu-se motivo para a
rescisão de contrato ante o não cumprimento do mesmo, tendo em vista que os itens
não foram entregues.
Há de observar-se e ter a ciência que os atos da Administração Pública
buscam a satisfação do interesse público, e os contratos administrativos possuem e
guardam características próprias, sendo-as regidas pelos princípios basilares da
Administração Publica, visto no art. 37 da Constituição Federal. Sendo revestidos de
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TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO QUE FAZ

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA

prerrogativas para o seu exercício, dentre eles o poder de rescisão por conveniência
do interesse publico, ou in casu pelos fatos e direito expostos.
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos arts. 58,
inciso II e 77 a 80, seus parágrafos e incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, com
alterações decorrentes das Leis Federais nos 8.883, de 8/6/94, 9.032, de 28/4/95, o
9.648, de 27/5/98 e 9.854, de 27/10/99.
Ainda, preceitua o art. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93, in verbis:

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[...]
- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;;
Abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para o contraditório e a
ampla defesa, nos termos do inciso 1 do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.
Publique-se o presente termo na imprensa oficial, e notifique-se a
empresa WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME.
Transitado em julgado, sem manifestação da empresa WFL
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, providencie a cobrança da multa
administrativa, administrativamente ou judicial.
Matina-BA, 18 de agosto de 2017

JUSCÉ OIESECA
feito
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CNPJ: 16.417.800/0001-42

Estado da Bahia

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

Matina, 25 de agosto de 2017.

Prezado Senhor:

Solicitamos a Vossa Senhoria que nos encaminhe Parecer Jurídico, referente a
rescisão uniliteral, alusivo ao lote 1 do processo licitatório Pregão Presencial n°
14/2017 - PP, contrato n° 0206062017, cujo o objeto é a aquisição de
equipamentos de informática, móveis, eletrodomésticos, bebedouros,
condicionadores de ar e ventilação, eletrônicos e reforma de mobiliário
escolar destinados ao atendimento dos diversos setores públicos do
Município de Matina-BA. Ressalta-se que as documentações que demostra
os fatos está em anexo.

Sem mais para o momento

Atenciosamente,

Juscétk AIYés Fonseca
feio Municipal

Ilustríssimo Senhor
Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Matina - BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

PARECER JURIDICO
PROCESSO N2 25/2017

EMENTA: INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ARTS. 77, 78, /
e II e 79, 1, DA LEI 8.666/93.

CONSULTA
Consulta-nos o excelentíssimo Prefeito de Matina, o Sr. Juscelio Alves Fonseca, acerca da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo firmado com WFL
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, em razão do descumprimento das cláusulas pactuadas
na avença. Para responder à consulta acima apresentada, elaboramos o parecer jurídico que se
segue.
PARECER
Cabe à Lei Federal n.2 8.666/93 disciplinar as normas gerais sobre licitações e contratações
públicas, definindo e regulando, inclusive, as hipóteses em que é permitido à Administração
Pública rescindir o contrato firmado com o particular. Nesse sentido, perceba-se o que
disciplina o art. 79, do referido diploma normativo.
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
- determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos / a XII e XVII do artigo anterior.
Por oportuno, transcreve-se o quanto disciplina o art. 78, 1 e II, da Lei 8.666/93. Veja-se:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: / - o não cumprimento de cláusulas
contratuais, especificações, projetos ou prazos; II - o cumprimento irregular de cláusulas
contratuais, especificações, projetos e prazos;
No caso em tela, a Contratada vem reiterada e injustificada mente descumprindo com as
cláusulas contratuais acordadas, fato este que legitima a Prefeitura Municipal de Matina a
proceder à rescisão contratual unilateral, tal como estabelece a legislação de regência, e,
ainda, o quanto disposto na CLAUSULA OITAVA, inciso 1 do contrato administrativo em análise.
Veja-se:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

CLAUSULA OITAVA - DA RECISÃO
Reconhecidos os direitos da administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N-°
8.666/93, este contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsista condições para a continuidade do mesmo.
Sobre o tema, vem vaticinando as mais altas Cortes pátrias:
CONTRATO ADMINISTRATIVO - INEXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA - RESCISÃO
UNILATERAL - PREVISÃO LEGAL CORRESPONDENTE -CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO -EFEITOS
JURÍDICOS. MANTENÇA. O contrato administrativo pode ser sujeito a rescisão unilateral, por
parte da administração pública, através de ato devidamente motivado, o qual encontra
respaldo na Lei federal n. 8666/93, em seus arts. 77 a 79, inclusive com menção aos tópicos
não realizados. (TJSP - APL 994093735980— Rel. Danilo Panizza- órgão Julgador: 19 Câmara de,
Direito Público - Publicação: 29/11/2010)
Sendo assim, com fundamento nos arts. 78, 1 e II, e 79, 1, da Lei 8.666/93, se mostra
absolutamente legítima a rescisão unilateral do contrato Administrativo n.2 0206062017,
firmado com WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, haja vista o descumprimento de
cláusulas contratuais que ensejaram a inexecução do objeto contratado.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, entendemos que a rescisão unilateral do contrato administrativo n.2
0206062017, firmado com WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, está amparada nos
arts. 77, 78, II e II e 79, 1, da Lei 8.666/03, haja vista o descumprimento de cláusulas do
contrato, resultando na inexecução do objeto.
É o nosso parecer.
S.M.J.
Matina, 28 de agosto de 2017.

mreÕ Bëir
OAB/BÀ 16.639—Assessor Jurídic • Municipal
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

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

TERMO DE RESCISÃO REF. AO CONTRATO N
0206062017/2017 QUE FAZ O MUNICÍPIO DE
MATINA.
O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATINA, entidade de Direito Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato,
s/n2, Centro, inscrita no CNPJ, sob nQ 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, no final assinado, resolve rescindir o contrato com a empresa
WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n2 03.751.735/0001-45, com
endereço à Rua da Matriz, 108, Galpão 03, Valéria, Salvador-Ba, em conformidade com as,
disposições da Lei n2 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - A rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso 1, e art. 77 e
78, inciso 1, da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
2.1 - A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo
retromencionado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA
3.1 - O motivo da rescisão contratual deveu-se ao fato da contratada descumprir com as suas
obrigações contratuais, em especial, a Cláusula Oitava, do contrato original flQ 0206062017/2017,
de 06 de junho de 2017.
CLÁUSULA QUARTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 - Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual,
passando a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no § 1, do art. 109, da Lei de
Licitações vigente. E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 03.
(três) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas que também o
assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
/

Matina-Ba, 30 de agosto de 2017
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TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N2 0206062017/2017

MATINA
TERÇA-FEIRA • 12 DE SETEMBRO DE 2017
9 787

CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 0206062017

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CONTRATADA - WFL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ - 16.417.800/0001-42
DO OBJETO - O presente extrato do termo de rescisão unilateral do contrato n° 0206062017, cujo objeto é
a aquisição de equipamento de informática destinados aos diversos setores públicos do município de
Matina - BA.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 79, inciso 1, e art. 77 e 78, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

DATA DA RESCISÃO - 30/08/2017
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ANO X 1 N

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

De
Ana Margarete de Jesus Chagas

Para
JUSCÉLIO ALVES FONSECA
M.D. Prefeito Municipal

ASSUNTO: Pedido de Distrato do contrato administrativo n.° 0220032017 que entre
si celebram o município de Matina e a Senhora Ana Margarete de Jesus Chagas.

Senhor Prefeito,
Eu Ana Margarete de Jesus Chagas, residente e domiciliada na Fazenda Baraúna,
Zona Rural do município de Matina, Estado da Bahia, portadora do RG: 13540223-94
SSPIBA e CPF: 03 1.498.485-20, sirvo me do presente para cumprimenta-lo, ao tempo
em que, solicito o distrato do contrato administrativo n.° 0220032017, pelos motivos
saber:
O objeto do referido contrato é o fornecimento de banana a este entre municipal, por
parte de contratada ora signatária, para composição o cardápio da merenda escolar na
rede municipal de ensino, no programa da agricultura familiar.
Ocorre que por dificuldades supervenientes à assinatura do contrato, causadas pela
longa estiagem que nos assola, ficamos impossibilitados em nossa produção a referida
fruta para atender ao quanto contratado.
Com efeito, solicitamos o distrato amigável, sem ônus para as partes, de modo a não
causar prejuízos para o interesse público no fornecimento do referido item na merenda
escolar dos alunos de Matina, BA.

Atenciosamente,

,a, ~~~

Ana Margarete de Jesus Chagas
Contratada CPF: 031.498.485-20
-

Ut-~r
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Matina, lide agosto de 2017.

TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL AMIGÁVEL
"Termo de Distrato do contrato administrativo de merenda
escolar n.° 0220032017 que entre si celebram o município
de Matina e do outro lado a senhora Ana Margarete de
Jesus Chagas.".
Pelo presente Termo de Distrato, de um lado O MUNICIPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
16.417.8000/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln.°,
Centro, Matina, BA, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
JUSCELIO ALVES FONSECA, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG n.°
493127151/SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n.° 513.753.035-20, residente e
domiciliado na Praça Elginio Campos, stn.°, Centro, na cidade de Matina, BA e, de
outro lado, a Senhora ANA MARGARETE DE JESUS CHAGAS, pessoa física, inscrita
no CPF sob o n.° 031.498.485-20, residente na Fazenda Baraúna, Zona Rural do
Município de Matina, resolvem, de comum acordo, em atenção conveniência da
Administração Publica, já que o contratado formulou pedido no qual declara ter
dificuldades causadas pela longa estiagem que nos assola, ficamos impossibilitados
em nossa produção, a referida para atender ao quanto a celebração do respectivo
contrato, é que decidem por rescindir o contrato administrativo n° 0220032017,
celebrado em 20 de março de 2017, com vigência ate 29 de dezembro de 2017, nos
termos e condições a seguir:
DO OBJETO DO DISTRATO
Cláusula 1a As partes em entre si, justo e acordado, com fundamento no Art. 79, inciso
II da Lei 8.666/93, decidem por distratar e rescindir, como de fato e de direito distratam
e rescindem o contrato administrativo n10220032017, firmado em 20 de março de 2017,
cujo objeto versa de "aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para
merenda escolar do Município de Matina - BA". Com o fornecimento de banana.
DAS CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO
Clausula 21Todas as cláusulas e condições contidas no contrato de que trata este
Distrato restam desde já distratados.
Cláusula 3a Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação
sobre todos os direitos e obrigações oriundos do contrato de parceria, não havenco'
quaisquer pendências recíprocas.
Cláusula 4a Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do
primeiro Distratada e da segunda Distratada, firmando inclusive que, em função do
termos do presente, resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisqu
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16,417.800/0001-42

direitos ou pagamentos oriundos do referido contrato de parceria ou concernente ao
presente Distrato.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 5a Fica, desde já, distratado e rescindido o contrato e, para todos os fins de
direito, encerrada a sua vigência para, a partir da data da assinatura do presente termo,
para nada mais reclamarem as partes, em Juízo ou fora dele.
Cláusula 61• Faz parte do presente instrumento cópia do contrato ora distratado.
DO FORO
Cláusula 7a• Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do DISTRATO, as partes
elegem o foro da comarca de Riacho de Santana, BA.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias
de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Matina - BA, 14 de agosto de 2017.
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MATINA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO X 1 N 2 782

CONTRATOS

EXTRATO DO DISTRATO DO CONTRATO N° 0220032017

CONTRATANTE - MUNICíPIO DE MATINA
CONTRADADA -ANA MARGARETE DE JESUS CHAGAS
DO OBJETO - O presente Distrato tem por objeto a rescisão por mútuo acordo do Contrato n° 0220032017,
cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para merenda escolar no Município
de Matina/Ba. Com o fornecimento de banana.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 79 da Lei n° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 1410812017.

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal
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SEXTA-FEIRA • 25 DE AGOSTO DE 2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01082017123
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, nesta ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado a senhora ANGELA CRISTINA DE JESUS SOUZA,
Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n°.. 066.011.155-17, e no. do CRESS—N°.
20.310, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a
Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de
Licitação e Contratos Administrativos e Lei Municipal n.° 48/2013, demais disposições
legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem
celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, como Assistente Social no NASF (NUCLEO DE APOIO A
SAUDE DA FAMILIA), no Município de Matina -Babia, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, no período compreendido entre Oldé Agosto a 29 de dezembro do ano em
curso
§10. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL
A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93, Lei Municipal n.° 48/2013. Sem
prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a
prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da
Lei Orgânica do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A-SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
descontar dos créditos da CONTRATADO o --valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO-CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição dprestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsáiel por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
IV - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade .do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
-

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 6.250,00(seis mil, duzentos e cinquenta reais), ficando
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes
atendidos por força do presente contrato.
- -CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade:
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde,
Projeto Atividade - 2306— Manutenção do NASF.
Projeto Atividade - 2065 - Piso de Atenção Básica PAB.
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte Recurso: 14 SUS
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO
O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 1 0. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 21. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designda por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrata onão cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestalos.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01
de agosto a 29 de dezembro do ano em curso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DAS ALTERAÇOES.
Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da
legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
O presente contrato é celebrado conforme o Procsso de Dispensa 01082017123 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
As partes elegem o Foro Comarca de Riacho-de Santana - Bahia com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes:
E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas
vias de igual teor e forma para um único efeito, napresença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

MATINA, Estado da Bahia, 01 de agosto de 2017.
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