CONTRATO N°0101022017

.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, com sede em MATINA, Estado da Bahia, inscrita
no CNPJ sob o n° 16.417.800/0001-42, situada à PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO
DONATO, SINO CENTRO, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, JUSCELIO
ALVES FONSECA, portador da Carteira de Identidade n° 04931271-51 SSPIBA e CPF n°
513.753.035-20, doravante denominada Contratante, e a Empresa PAULO SÉRGIO
BENEVIDES PEREIRA ME, inscrita no CNPJ sob n° 14.469.361/0001-96, com sede na RUA
ARTUR FERNANDES/ S/N A, CENTRO, MATINA/BA, doravante denominada Contratada,
representada por Paulo Sérgio Benevides Pereira, portador da Carteira de Identidade n°
08835585-30 SSP/BA e CPF no 937.321.715-15, resolvem celebrar o presente Contrato
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes:
-

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
-

O presente Contrato tem por objeto a locação de caminhão basculante e caminhão
compactador de lixo destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, os quais deverão estar inclusos condutores e combustível.
PARÁGRAFO ÚNICO Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Presencial n° 01/2017PP, bem como a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais documentos, os
quais se constituem em partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
-

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

CLÁUSULA TERCEIRA DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Matina, o objeto deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 11e 21, da Lei n° 8.666/93.
-

o

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

PARÁGRAFO SEGUNDO
nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo se as supressões resultarem de acordo celebrado
entre os contratantes, conforme Art. 65, parágrafo 21, inciso II da Lei 8.666/93;
-

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

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:
a) acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços ora contratados; e
'
1~~
c) efetuar o pagamento, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona.
-

-

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

o

a) realizar o serviço de acordo ao especificado neste edital;
b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos serviços para confronto de
informações;
c) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que
ocorra durante a vigência deste Contrato;
d) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;
e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto
ao fornecimento do objeto contratado;
o prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
g) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) manter preposto, aceito pela Contratada, no local, para representá-lo na execução do
contrato;
i) reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos serviços; e,
j) submeter seus veículos às vistorias técnicas determinadas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL
A lavratura do presente Contrato decorre do Pregão Presencial n° 01/2017-PP, realizado com
fundamento na Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR
O valor do presente Contrato é de R$ 388.850,00 (trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e
cinqüenta reais), dividido em 11 (onze) parcelas mensais de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil e
trezentos e cinquenta reais).

o

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
No caso de renovação do contrato se tomará por base o Indice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPCIIBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe
substituir.

8.1. A revisão de preços, nos termos do art. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo.
8.2. O valor estipulado na proposta inicial poderá ser reajustado em conformidade com o Art
65, inciso II, alínea "d" da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante emissão de-'ordem
bancária em favor da CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, na forma do Edital de Pregão Presencial n0.01/2017-PP, devidamente atestada
por servidor da Prefeitura Municipal de Matina.
Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln° - Telefax (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: 99d9428a-4eea-42c1-81e5-f61a755a9683

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

9.1 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que a liquidação da despesa,
aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a
regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para o Contratante.
9.2 - O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas
faturas, uma correspondente à própria fatura e outra suplementar, referente ao valor do
reajustamento devido, podendo ambas as faturas tramitar conjuntamente, a critério da
Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
UNIDADE: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATIVIDADE: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
ATIVIDADE: 2130 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE
A vigência deste contrato será até 30 de dezembro de 2017, contado de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que observadas as
disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste contrato, sem justificativa
expressamente aceita pela Contratante, apresentada por escrito pela Contratada antes da
data prevista inicialmente para a sua execução, sujeitará a mesma a todas as sanções
previstas na Lei n° 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, tais como:
a)advertência;
b)multa de 0,3% ao dia até o limite de 10% do valor do contrato, além da cumulação com as
demais sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93;
c)
suspensão da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos;
d)declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008
CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
PARÁGRAFO TERCEIRO - a rescisão administrativa ou amigável será precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Riacho de Santana, no Estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas suscitadas na execução do presente Contrato.
E, para validade do que pelas partes ficou acertado, firma-se o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na
presença de duas testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes assinado.

Matina-Bahia, 01 de fevereiro de 2017.

JUSC
Prefeit

o

ES FONSECA
nicípio de Matina-BA.
O TRATANTE

/2
CONTRATADO

r14.469.361/000196 -1
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

'-°S

PAULO SERGIO BENEVIDES
PEREIRA-ME
Rua Edco do Prado Fernandes, n° 194. Centro
L CEP: 46,480-000 MATINA.BA ...J

Nome:
CPF Arlec Magalhães Flores
CPF 008.210.775-03
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14 DE FEVEREIRO DE 2017
ANO N° X - N° 702

/

DIARIO OFICIAL
Prefeit re MunicIp8I de Mane

• CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0101022017
Pregão Presencial n°. 0112017-PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: PAULO SÉRGIO BENEVIDES PEREIRA - ME, CNPJ n.°
14.469.361/0001-96. Objeto: Locação de caminhão basculante e caminhão compactador de
destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, os
is deverão estar inclusos condutores e combustível. Assinatura: 01/02/2017. Vigência:
Até 30 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 388.850,00
(trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e cinqüenta reais). JUSCELIO ALVES FONSECA
- Prefeito Municipal.

à

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
Dara verificar as assinaturas vá ao site https:llwww. porta ldeassinaturas. com. br:443 e utilize o código Dl 3B-6A46-0768-E650.
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TERÇA-FEIRA

FUNDO DE SAÚDE DO MUN1CÍI1O DE MATINA
ESTADO DA 13 111A
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01022017023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO DE MATINA,
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.

.S

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,
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°.
10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO,
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física, sob o no. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e do outro lado MARCOS HARUHISSA NAGANO, portador do RG
n.° 11871463-6 SSP-SP Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 150.520.83866, e n°. CRM—BA N°. 21423, 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 a Lei Municipal n° 48/2003 demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de plantões médicos no
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no
período de 01 a 28 de Fevereiro de 2017.
§11. Os serviços serão prestados pelo 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 vinculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. Sem prejuízo
da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica
do Município.
CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA
O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do
PRAÇA SATIRO VIRGILJO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br
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FUNDO I)F SAÚDE DO MUNICÍPIO 1)E MATINA
ESTADO DA I3AIIIA
C.N.11.3:I0.420.907/0001-63

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
O CONTRATADO se obriga a:
- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional.
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e
funcionamento.
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do
exercício das atribuições relativas ao presente contrato.
CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO
O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE,
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos
eventualmente causados aos pacientes.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados
a importância bruta de R$ 3.000,00 (três mil 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 2260— Manutenção do SUS.
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física.
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15%
Fonte Recurso: 14 SUS

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo.com.br
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exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE,
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para
recolhimento compulsório e outros julgados necessários.

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA
ESTADO DA BAHIA
(.N.I..J:1O.42O.9O7/OOO1-63

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados.
CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO.
A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das
cláusulas e condições pactuadas.
§ 11. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE,
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este.
CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES
Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à
defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos
serviços efetivamente prestados.

o

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO.
O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01
a 28 de fevereiro 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 Processo de Dispensa 01022017023 e de
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público.

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN.
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO

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

:

-

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, na presença de 02(duas) testemunhas,
abaixo assinado).

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

Jü,
1NTE

CONTRA1AB

TESTEMUNHAS:

1
kIcÂMA~/
CPF?O

CPF Mb3Jb
-

.

o'b
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

CONTRATO N° 0107022017

Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE MATINA,
ESTADO DA BAHIA, e a empresa ST SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA, para Contratação de empresa
especializada para realização da jornada pedagógica da
Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do
Município de Matina - BA, de acordo com as condições
estabelecidas no Processo Administrativo n°. 09/2017 e
PREGÃO PRESENCIAL de n°. 02/2017 - PP.
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Pelo presente contrato de Contratação de empresa especializada para realização da jornada
pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município de Matina - BA, que
entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE MATINA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o no 16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pelo prefeito municipal, o senhor Juscélio Alves
Fonseca, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 04931271-51 e CPF n° 513.753.03520, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ST SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA, inscrito do CNPJ n° 17.693.140/0001-95, localizada à Rua Filogonio balleeiro, n°
435 A, Bairro Brasília Guanambi Bahia, neste ato representada pelo Sr. Francio dos Santos Teixeira,
inscrito no CPF/MF sob o n° 017.359.325-90, portador da cédula de identidade n° 13.053.033-69— SSP/BA,
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato nos
termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL n° 02/2017 - PP, HOMOLOGADO pelo Prefeito Municipal no dia 07 de fevereiro de
2017 e nas cláusulas prevista nesta instrumento:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - Contratação de empresa especializada para a realização da jornada pedagógica da Secretaria
de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município de Matina - BA, sob o regime de menor preço
global, conforme Anexo III, deste instrumento contratual.
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2- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos:
2.1.1 - PREGÃO PRESENCIAL n°02/2017 - PP;
2.1.2 - Proposta da Contratada;
2.1.3 - Ata de Julgamento
2.2 - Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em complemento a este
definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura deste instrumento contratual até 28 de fevereiro de
2017.
4— DO PREÇO

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: 04ffd363-796a-451b-9a49-041d8272ddd3

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

4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é, conforme a proposta apresentada da
contratada, no valor global de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), conforme Anexo III.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas
as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada, conforme previsto no
edital.

•
.

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício
financeiro de 2017, a saber:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E LAZER
Atividade: 2.096 - Manutenção do FUNDEB 40%
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 19 Transf. FUNDEB 40%
5- FORMA DE EXECUÇÃO

5.1 - O objeto deste contrato deverá ser executado nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2017, conforme
anexo III deste edital.
6- DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento devido ao contratado será efetuado na Tesouraria desta Prefeitura, em até 10 (dez) dias
após a realização do evento, mediante apresentação de nota fiscal/fatura.
6.2 - A nota fiscal/fatura, que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e o seu vencimento
ocorrerá em igual período acima.

6.3 - O pagamento será feito mediante transferência eletrônica pelo Setor de Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Matina/BA.
6.4 - À CONTRATADA fica vedada a negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida
através da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou
seja, diretamente para CONTRATANTE.

6.5 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a
requerimento do interessado.
6.6 - Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos
fazendários, mediante consulta "online", cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento.
7-DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte,
expresso consentimento do contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
8- DAS RESPONSABILIDADES
8.1- A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e,
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele,
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros.
8.2 - A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado
ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos.
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9—DAS PENALIDADES
9.1 - O não fornecimento dos serviços ora licitados no prazo dos dias conforme proposta apresentada,
determinado pela CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, com multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita no item 9.1, no caso da mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de
rescisão do pacto em apreço.

1

9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar
com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação
de tal medida punitiva, bem como a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens
precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o serviço da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da
administração poderá ser requisitado o mesmo serviço da empresa vencedora em segundo lugar, sem
prejuízo das sanções previstas nos subitens acima.
10—DA RESCISÃO

.

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei federal no 8.666/93 e suas alterações.
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n°
8.666/93 e suas alterações.

10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos 1 a Xl, do art. 78 da lei
federal n° 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a cinco por cento do valor do contrato.
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou
terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta últi
de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
11.2- Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n° 8.666/93 e suas alteraçõe , que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
12-DA TOLERÂNCIA
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12.1- Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
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13— DO FORO
13.1 - Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 07 de fevereiro de 2017.

JUS LI. : VES FONSECA
Prefei ' d.j u cipio de Matina-BA.
ON RATANTE
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CONTRATADO
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17.693.14010001-95
ST SERVIÇOS EMPRE$ARAIS LTDA. ME

L

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

\3

.

Zo

Nome:Arleck Magalhães Flores
CPF:
CPF 008.210.775-03
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SEXTA-FEIRA
10 DE FEVEREIRO DE 2017
ANO N° X - N° 701
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

ICONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107022017
Pregão Presencial n°. 02/2017-PP

go D400-52D9-CCAE-6F53.

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: ST SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 16.417.800/0001-42. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização da
jornada pedagógica da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer do Município de
Matina - BA. Assinatura: 07/02/2017. Vigência: Até 28 de fevereiro de 2017, a partir da data
sua assinatura. Valor de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais). JUSCELIO
lES FONSECA - Prefeito Municipal.

Ô

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D400-52D9-cCAE-6F53.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

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/n°, Centro, inscrita
no CNPJ, sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio
Alves Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresaERlVAN
MÁRCIO REIS TEIXEIRA,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no
12.238.064/0001-04, situada à Rua Artur Fernandes, s/n°, no Município de Matina Ba, neste ato
representado pelo Sr. Erivan Márcio Reis Teixeira, portador de documento de identidade
n° 07048512-70, emitido por SSP/BA e CPF no 891.609.915-34 denominando-se a partir de
agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de aquisição de
combustíveis e derivados do petróleo para atender a demanda da frota municipal, poços
tubulares e setores públicos do Município de Matina/Ba, decorrente da homologação da licitação
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 22/02/2017,
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes
clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA deaquisição de combustíveis
e derivados do petróleo para atender a demanda da frota municipal, poços tubulares e setores
públicos do Município de Matina/Ba",cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas
pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 0412017PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2017-PP passam a fazer parte integrante
deste instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 29 de dezembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observado o prazo para entrega do produto/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá
ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da ONTRATADA:
CONTRATADA.a)
a)
entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b)responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c)
receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d)assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste contrato;
e)não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
0 comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena
de não serem considerados;
g) entregar o produto/objeto de acordo com a necessidade da Prefeitura após a emissão da Ordem
de Fornecimento.
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CONTRATO N° 0122022017

Estado da Bahia
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de 1.601.785,00 (um milhão seiscentos e um mil e setecentos e oitenta e
cinco reais),os preços ofertados somente poderão sofrer os reajustes determinados pelo Governo
Federal, mediante comprovação e pedido por escrito, de acordo com o Edital de licitação PREGÃO
PRESENCIAL N°. 0412017-PP.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo
setor competente.
Parágrafo Um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL e CNPJ:14.807.662/0001-82.
Parágrafo Dois. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Saúde deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
MATINA e CNPJ: 10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

o

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO
Atividade: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E LAZER
Atividade: 2.096 - Manutenção do FUNDEB 40%
Atividade: 2.097 - Manutenção do PNAT
Atividade: 2.098 - Manutenção do Ensino Básico
Atividade: 2.102 - Manutenção do Ensino Médio
Atividade: 2.250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE
Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
Atividade: 2.065 - Piso de Atenção Básica - PAB
Atividade: 2.066 - Incentivo Ações Básica de Vigilância Sanitária
Atividade: 2.068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família
Atividade: 2.070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde
Atividade: 2.080 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
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II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 20. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

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

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Atividade: 2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública
Atividade: 2.141 - Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
Atividade: 2.197 - Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes
Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Atividade: 2.057 - Manutenção do FMAS
Atividade: 2.284 -Programa de Atendimento Integral às Famílias - PBF
Atividade: 2.294 -Programas de Assistência Social - FNAS
Atividade:2.301 - Programas de Assistência Social - FEAS
Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE
Atividade: 2.162 -Manutenção da Secretaria de Agricultura
Unidade: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Atividade: 2.018 —Manutenção da Secretaria de Planejamento
Unidade: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Atividade: 2.019 —Manutenção da Secretaria de Comunicação
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal W.
8.666/93,este Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver
a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização
escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante
interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 11e 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência
administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 11, da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do
Pregão N°. 04/2017-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será fiscalizado por servidor designado através de Portaria.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua oudó
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
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Atividade: 2.260 - Manutenção do SUS
Atividade: 2.302 - Programa BLMAC
Atividade: 2.306 - Manutenção do NASF
Atividade: 2.309 - Manutenção do SAMU

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO
-

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.
Matina-Bahia, 22 de fevereirode 2017.

JUS
Prefei
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CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeit rio Municipal de Matina

1CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N°. 0122022017
Pregão Presencial n°. 04/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: ERIVAN MARCIO REIS TEIXEIRA, CNPJ n°. 12.238.064/0001-04.
Objeto: aquisição de combustíveis e derivados do petróleo para atender a demanda da frota
municipal, poços tubulares e setores públicos do Município de Matina/Ba. Assinatura:
22/02/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura.
lor: R$ 1.601.785,00 (um milhão seiscentos e um mil e setecentos e oitenta e cinco reais).
SCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

,

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0124022017
Pregão Presencial n°. 03/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: CARDOSO E LACERDA LTDA- ME, CNPJ no. 06.099.739/000 89. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestar o serviço de transporte escolar de
alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do Município de Matina. Assinatura:
02/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura.
or: ,R$ 1.790.680,00 (um milhão setecentos e noventa mil e seiscentos e oitenta reais).
JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

àl

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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QUINTA-FEIRA
02 DE MARÇO DE 2017
ANO N° X - N° 706

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

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, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JP DA SILVA
DE MATINA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.601.916/000193, estabelecida à Praça Elginio Campo, n° 04, Centro, no Município de Matina Bahia, através de seu
representante, José Pereira da Silva, portador de cédula de identidade no 03575803-11 SSP/BA e
CPF n° 238.500.785-15, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o
presente Contrato de Fornecimento de aquisição de gêneros alimentícios para atender a
demanda da administração geral do município de Matina/BA, decorrente da homologação da
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em
24/02/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às
seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de aquisição de gêneros
alimentícios para atendera demandada administração geral do município de Matina/BA, cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2017-PP passam a fazer parte integrante
deste instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 29 de dezembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem
de Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
O comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior,
dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena
de não serem considerados;
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de
Fornecimento da Secretaria Solicitante.
li- do CONTRATANTE:
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CONTRATO N° 0224022017

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

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), o preço
será fixo e irreajustável, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512017-PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo
setor competente.
Parágrafo Um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL e CNPJ: 14.807.662/0001-82.
Parágrafo dois. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá
ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e
CNPJ: 10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO
Atividade: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40%
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Projeto/Atividade: 2235 - Manutenção de Creches
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE
Projeto/Atividade: 2295 - Gestão de Programas do FNDE
Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
Projeto/Atividade: 2065 -Piso de Atenção Básica - PAB
Projeto/Atividade: 2066 - Incentivo ações básicas de Vigilância Sanitária
Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família
Projeto/Atividade: 2069 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde
Projeto/Atividade: 2080 - Epidemiologia e Controle de Doenças -ECD
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS
Projeto/Atividade: 2302 -BLMAC
Projeto/Atividade: 2306 - Manutenção do NASF
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a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

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

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2056 - Manutenção do Conselho Tutelar
Projeto/Atividade: 2057 - Manutenção do FMAS
Projeto/Atividade: 2284 - Programa de Atendimento Integral às Famílias - PBF
Projeto/Atividade: 2294 -Programas de Assistência Social - FNAS
Projeto/Atividade: 2.301 - Programa de Assistencial Social - FEAS
Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABAST. E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Unidade: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Atividade: 2018 - Manutenção da Secretaria de Planejamento
Unidade: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Atividade: 2019 - Manutenção da Secretaria de Comunicação
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver
a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização
escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante
interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 111 e 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito
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Projeto/Atividade: 2309 - Manutenção do SAMU

Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e
§ 10, da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do
Pregão N°. 05/2017-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na, ecução do contrato.
Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Matina-Bahia, 24 de fevereiro de 2017.

ÀPida

JuSc

'FONSECA
unicipio de Matina-BA.
O TRATANTE

Prefeito

1

CONTRATADO

32ii11110001 93
DA SLVA DE MA-11NP
MJAEjGNO CÂMP0S

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Ç

am

Nome:
CPF:

Arieck Magalhães Flores
CPF 008210.775-03
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matira

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0224022017
Pregão Presencial n°. 05/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICíPIO
DE MATINA. Contratada: JP DA SILVA DE MATINA - ME, CNPJ no. 32.601.916/0001-93.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da administração geral
do município de Matina/BA. Assinatura: 24/02/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017,
a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil e
quinhentos reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Ia
EXTRATO DE CONTRATO N°. 0324022017

Pregão Presencial n°. 05/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: JOSE NILDO GOMES DA SILVA - ME, CNPJ n°.
00.114.628/0001- 18. Objeto: aquisição de produtos de limpeza para atender a demanda da
administração geral do município de Matina/BA. Assinatura: 24/02/2017. Vigência: Até 29 de
zembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 152.000,00 (cento e
quenta e dois mil reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www porta ldeassinaturascom.br:443 e utilize o código 58D2-FF31-DBE5-F124.
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QUINTA-FEIRA
02 DE MARÇO DE 2017
ANO N° X - N° 706

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

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/n°, Centro, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JOSE NILDO GOMES DA SILVA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°00.114.628/0001-18, estabelecida à
Rua Joaquim Vieira Leolinio, no 41, Centro, no Município de Matina Bahia, através de seu representante,
Jose Nildo Gomes da Silva, portador de cédula de identidade n° 770777503 SSP/BA e CPF n°
595.486.655-49, denominando - se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente
Contrato de Fornecimento de aquisição de produtos de limpeza para atender a demanda da
administração geral do município de Matina/BA, decorrente da homologação da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 24/02/2017,
sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes
clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de aquisição de produtos
delimpeza para atender a demanda da administração geral do município de Matina/BA, cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2017-PP.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2017-PPpassam a fazer parte integrante deste instrumento
contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorará até 29 de dezembro de 2017, contado de sua assinatura, devendo ser
observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de
Fornecimento.
§11em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento
da Secretaria Solicitante.
II- do CONTRATANTE:
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CONTRATO N° 0324022017

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

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente
contrato, a importância de R$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), o preço será fixo e
irreajustável, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO
PRESENCIAL N°. 0512017-PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo Um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL e CNPJ:14.807.662/00011 -82.
Parágrafo dois. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.90710001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação:
Unidade: 02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO
Atividade: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40%
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico
Projeto/Atividade: 2235 - Manutenção de Creches
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE
Projeto/Atividade: 2295 - Gestão de Programas do FNDE
Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE
Projeto/Atividade: 2065 -Piso de Atenção Básica - PAB
Projeto/Atividade: 2066 - Incentivo ações básicas de Vigilância Sanitária
Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família
Projeto/Atividade: 2069 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde
Projeto/Atividade: 2080 - Epidemiologia e Controle de Doenças -ECD
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS
Projeto/Atividade: 2302 -BLMAC
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a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira.

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

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2056 - Manutenção do Conselho Tutelar
Projeto/Atividade: 2057 - Manutenção do FMAS
Projeto/Atividade: 2284 - Programa de Atendimento Integral às Famílias - PBF
Projeto/Atividade: 2294 -Programas de Assistência Social - FNAS
Projeto/Atividade: 2.301 - Programa de Assistencial Social - FEAS
Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABAST. E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Unidade: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Atividade: 2018 - Manutenção da Secretaria de Planejamento
Unidade: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Atividade: 2019 - Manutenção da Secretaria de Comunicação
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista
condições para a continuidade do mesmo;
li - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa,
na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 11, da Lei Federal N°. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas á CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão
N°. 05/2017-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização
exercida pela CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua

e
do
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a resp nsabilidáde da
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Projeto/Atividade: 2306 - Manutenção do NASF
Projeto/Atividade: 2309 - Manutenção do SAMU

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho de
Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Matina - Bahia, 24 de fevereiro de 2017.
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CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por
qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato.
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DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Matina

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0224022017
Pregão Presencial no. 05/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: JP DA SILVA DE MATINA - ME, CNPJ n°. 32.601.916/0001-93.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da administração geral
do município de Matina/BA. Assinatura: 24/02/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017,
a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 159.500,00 (cento e cinquenta e nove mil e
quinhentos reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

1
EXTRATO DE CONTRATO N°. 0324022017

Pregão Presencial no. 05/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO
DE MATINA. Contratada: JOSE NILDO GOMES DA SILVA - ME, CNPJ n°.
00.114.628/0001- 18. Objeto: aquisição de produtos de limpeza para atender a demanda da
administração geral do município de Matina/BA. Assinatura: 24/0212017. Vigência: Até 29 de
zembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 152.000,00 (cento e
4Wquenta e dois mil reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.
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