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

CONTRATO N° 0418032016 

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, siri', Centro, inscrita 
no CNPJ, sob n° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio 

Alves Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa MOLAS AUTO 

PEÇAS BRASIL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

14.336577/0001-83. estabelecida à Rua Sitio Vomitamel 	n° 239, Bairro Sitio Vomitamel no 

Município de Guanambi Bahia, através de Sua Sócia, a Senhora Eliene Cardoso de Souza 

Albuquerque, portador de cédula de identidade n° 0793431476 SSP/BA e CPF n° 920.887.835-04 
denominando-se a partir de agora. simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 

Fornecimento de aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem e 
serviços de mão de obra para veículos pesados, com respectivas garantias para 

manutenção da frota municipal, decorrente da homologação da licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 0612016-PP, pelo Prefeito Municipal em 18/03/2016, 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 peças 

novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos 
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição 

detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016-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° 8.666193. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até 30 de dezembro de 2016, 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. 
§11  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 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 á 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 
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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: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula 
quarta; 
b) receber o(s) produto(s) descritas 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. 

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$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), o preço será fixo, 
exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGAO 
PRESENCIAL N°. 0612016-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. 

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: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

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, §§ 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. 
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Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e 
§ 1°, 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°. 06/2016-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 prejuizo 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 execução do contrato. 

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, 18 de março de 2016. 

JUSCELI.i A ÉS FONSECA 
Prefeito do Mu ipo de Matina-BA. 

C 4 RATANTE 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF: Arieck Magalhães Flores 

CPF 008 210.775-03 

Nome:  3o &' 	1,riLO2 
CPF: 35, 	 (?3 
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0418032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA - ME, CNPJ n°. 14.336.577/0001-83. Objeto: aquisição de peças 
novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com respectivas 
garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a 
partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0118032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP, CNPJ no. 42.011.486/0001-03. Objeto: aquisição 
de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 1810312016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 473.303,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e 
três reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0318032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: COBARA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 96.730.874/0001-73. Objeto: aquisição 

de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 716.700,00 (setecentos e dezesseis mil e setecentos reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:l/portaldeassinaturas.com.br/VerifiCarl  e utilize o código 8CO2-99BB-7400-B9DC. 
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CONTRATO 0403072016 

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado o 
MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito interno público, inscrita no 
CNPJIMF no 16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°, 
Centro, Matina / BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alves 
Fonseca, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG no 04931271-51 e CPF n° 
513.753.035-20 residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, n° 39, centro de Matina 
Bahia, aqui denominada de CONTRATANTE, e de outro lado o Senhor Derivaldo Cardoso 
Magalhães, residente na Fazenda Poço Comprido, portador do RG no 2.799.338 SSP/BA e CPF 
no 231.848.255-15, aqui denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para 
celebrarem o presente contrato, fundamentados nas disposições Lei n° 11 .947/2009, e tendo em 
vista o que consta na Chamada Pública n° 01/2016, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar elou 
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada bem 
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de 
CHAMADA PUBLICA n°. 01/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
por DAP/ano, referente á sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MOA. 

CLÁUSULA QUINTA: 
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até 30 de 
dezembro de 2016 ou até a entrega total dos produtos adquiridos. 

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
programação do SEMAE; 

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as 
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o 
anexo deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 
14.381,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e um reais), sendo este valor a soma total da DAP 
SDW0231848255152306120849, conforme o julgado na chamada pública 01/2016, com a listagem 
anexa a seguir: 
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ITEM  DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

02 Alface 	crespa, 	orgânica, 	in 
natura, 	de 	primeira 	qualidade, 
apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e 
cor próprios. Com  ausência de 
	 sujidades, parasitas e larvas 

IJn. 200 2,20 440,00 

04 Batata doce, de boa qualidade, 
firme, sem ferimentos ou defeitos. 
Não deve apresentar perfurações, 
machucados, 	coloração 	não 
característica. 

kg 3.200 2,55 8.160,00 

06 Cebola 	Branca, 	orgânica, 	in 
natura, 	cor 	característica, 
consistência 	firme, 	de 	primeira 
qualidade, 	a 	fim 	de 	permitir 	a 
manipulação, 	o 	transporte 	e 	a 
conservação 	em 	condições 
adequadas para o consumo. Com  
a 	ausência 	de 	mofo, 	umidade, 
machucaduras, 	sujidades, 
	 parasitas e larvas. 

kg 150 4,70 705,00 

07 Cebola 	Vermelha, 	orgânica, 	in 
natura, 	cor 	característica, 
consistência 	firme, 	de 	primeira 
qualidade, 	a 	fim 	de 	permitir 	a 
manipulação, 	o 	transporte 	e 	a 
conservação 	em 	condições 
adequadas para o consumo. Com  
a ausência 	de 	mofo, 	umidade, 
machucaduras, 	sujidades, 

 	parasitas e larvas. 

kg 120 4,80 576,00 

08 Cenoura, orgânica, in natura, cor 
característica, consistência firme, 
de primeira qualidade, a fim de 
permitir 	a 	manipulação, 	o 
transporte e a conservação em 
condições 	adequadas 	para 	o 
consumo. 	Com a ausência de 
mofo, 	umidade, 	machucaduras, 
sujidades, parasitas e larvas.  

kg. 1.500 3,00 4.50000 

VALOR TOTAL R$ 14.381,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e um reais) 

CLÁUSULA SÉTIMA 
No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente 

contrato. 

CLÁUSULA OITAVA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária. 

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO,  CULTURA, DESPORTO E LAZER 

Projeto/Atividade: 2100- Programa de Alimentação Escolar 
Classificação Econômica: 33.90.30.0000 - Material de Consumo 
Fonte: 00 Recursos Ordinários 
Fonte: 15 Transferência FNDE 

CLÁUSULA NONA 
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O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea b", e após a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 
correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao 
CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor 
da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses das parcelas do 
recurso em tempo hábil. 
CLAUSULA ONZE: 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 10, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DOZE 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas 
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para 
comprovação. 

CLÁUSULA TREZE 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA QUATORZE 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

CLÁUSULA QUINZE 
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares 
poderá: 
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou 
a indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DEZESSEIS 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DEZESSETE 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade 
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas. 

CLÁUSULA DEZOITO 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2016, pela Lei n° 11.947/2009 e o 
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a quser aplicada, também, onde o 
contrato for omisso. 

11~
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CLÁUSULA DEZENOVE 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardadas as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA VINTE 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VINTE E UM 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 
Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. por acordo entre as partes; 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS 
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 30 de dezembro de 2016 
ou até a entrega total dos produtos adquiridos. 
§10  em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá 
ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e 
resultantes de direito. 

Matina - Bahia, 07 de março de 2016. 

CONTRATADO r  

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:   L(1ÂJ  ÇW 
CPF:  010.353 	- 

Nome: Arleck agalhâes Flores 
CPF: 	CPF 008210.775-03 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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 SEGUNDA-FEIRA 
14 DE MARÇO DE 2016 
ANO N°IX-N614 DIÁRIO OFICIAL 

reI:Lr r1,: 	: 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0707032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: EDILSO FERNANDES BATISTA, inscrito no CPF sob o n°. 288.181.958-32. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no 
Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da 
sua assinatura. Valor: R$ 18.593,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e três reais). JUSCELIO ALVES 
FONSECA - Prefeito Municipal, 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0607032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

\ 	Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 
Contratado: JOSÉ BONFIM FAGUNDES. inscrito no CPF sob o no. 530.427.785-68. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no 
Município de Matina - Ba. Assinatura: 0710312016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da 
sua assinatura. Valor: R$ 20.00000 (vinte mil reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0407032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: DERIVALDO CARDOSO MAGALHÃES, inscrito no CPF sob o n°. 231.848.255 -15. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação 
escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura: 0710312016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir 
da data da sua assinatura. Valor: R$ 14.381.00 (quatorze mil trezentos e oitenta e um reais). JUSCELIO 
ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0507032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: EDILÚCIO FERNANDES BATISTA, inscrito no CPF sob o n°. 297.109.128-79. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no 
Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data cia 
sua assinatura. Valor: R$ 19.950.00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais). JUSCELIO ALVES 
FONSECA - Prefeito Municipal. 
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Estado da Bahia 
C PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 

CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N°0318032016 

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/n0 , 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 COBARA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 96.730.874/0001-73, estabelecida à Avenida 
Barão do Rio Branco, n° 971 . Bairro São Francisco no Município de Guanambi Bahia, através de Seu Sócio , o 
Senhor Joselito Nascimento, portador de cédula de identidade n° 1130.985-70 SSPÍBA e CPF n° 137.139.655-
87, denominando-se a partir de agora. simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 
Fornecimento de aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão 
de obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota 
municipal, decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016-
PP, pelo Prefeito Municipal em 18/03/2016, 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 peças novas, 
originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, 
com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição detalhada bem 
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatõrio na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 06/2016-PP. 

§ 1C - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 0612016-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 30 de dezembro de 2016, 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 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA.-
a) 

ONTRATADA:
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. 

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



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

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 ria 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. 

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 á CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, a 
importância de R$ 716.700,00 (setecentos e dezesseis mil e setecentos reais), o preço será fixo, exceto 
para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016-
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 Único. 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: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental OSE 

Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, es 
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 supervenência 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. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - 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 

§ 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 § 1°, 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°, 06/2016-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 execução do contrato. 

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, 18 de março de 2016 

TESTEMUNHAS: 

No 
CP 	Arieck Magalhães Flores 

 

PF 008 2i0.71-fl 	 CPF: 	53 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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 QUINTA-FEIRA 

31 DE MARÇO DE 2016 

ANO N° IX - N° 622 

/ 

DIARIO OFICIAL 
Prefeitura Municpal de Metne 

EXTRATO DE CONTRATO N°, 0418032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA - ME, CNPJ n°. 14.336.577/0001-83. Objeto: aquisição de peças 
novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com respectivas 
garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a 
partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0118032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP, CNPJ n°. 42.011.486/0001-03. Objeto: aquisição 
de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/0312016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 473.303,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e 
três reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0318032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 
Contratada: COBARA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 96.730.874/0001-73. Objeto: aquisição 
de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18103/2016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 716.700,00 (setecentos e dezesseis mil e setecentos reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.combr/Verificar/  e utilize o código 8CO2-991313-7400-15913C. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ 16417800/0001-42 

    

CONTRATO 0307032016 

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado o 
MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito interno público, inscrita no 
CNPJ/MF no  16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°, 
Centro, Matina / BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alves 
Fonseca, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 04931271-51 e CPF n°  
513.753.035-20 residente e domiciliado à Travessa Elginio Campos, no  39, centro de Matina 
Bahia, aqui denominada de CONTRATANTE, e de outro lado o Senhor Osvaldo Fogaça 
Teixeira, residente na Fazenda Marreca, portador do RG no 1149444746 SSP/BA e CPF n° 
806.006.465-72, aqui denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para celebrarem 
o presente contrato, fundamentados nas disposições Lei n° 11 .947/2009, e tendo em vista o que 
consta na Chamada Pública n° 01/2016, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e!ou 
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba, para o 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE cuja descrição detalhada bem 
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatõrio na modalidade de 
CHAMADA PUBLICA no. 01/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE, conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, parte integrante deste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
por DAPfano, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar. 

CLÁUSULA QUARTA 
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do 
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do 
contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

CLÁUSULA QUINTA: 
O inicio para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até 30 de 
dezembro de 2016 ou até a entrega total dos produtos adquiridos. 

a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a 
programação do SEMAE; 

b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as 
Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o 
anexo deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 
18.015,00 (dezoito mil e quinze reais), sendo este valor a soma total da DAP 
SAF0008060064657224990824, conforme o julgado na chmada pública 01/2016, com a listagem 
anexa a seguir: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1 



CLÁUSULA DÉCIMA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - atipa B. ia 

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

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
09 Cheiro 	verde, 	com 	folhas 

lisas, firmes, viscosas, de cor 
verde brilhante, com coloração 
e tamanhos uniformes e típicos 
da 	variedade, 	livres 	de 
resíduos 	de 	fertilizantes, 	de 
colheita recente. 

un. 1.500 2,10 3.150,00 

10 Coco 	Verde, 	in 	natura, 
consistência firme, de primeira 
qualidade, apresentando grau 
de 	maturação 	tal 	que 	lhe 
permita 	a 	manipulação, 	o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Com  a ausência de 
mofo, 	 umidade, 
machucaduras, 	sujidades, 
parasitas 	e 	larvas. 	Peso 
aproximado do maço 4009. 

Un. 500 1,53 765,00 

13 Goiaba, 	vermelha, 	10 

qualidade; 	fresca; 	com 
aspecto; 	cor; 	cheiro 	e sabor 
próprio; 	com 	polpa 	firme 	e 
intacta; tamanho e coloração 
uniformes; 	isenta 	de 
fertilizantes, 	sujidades, 
parasitas e larvar; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos 
do 	manuseio 	e 	transporte, 
superfície lisa, em estágio de 
amadurecimento 	adequado 
para consumo. 

kg 3.000 4,70 14.100,00 

VALOR TOTAL R$ 18.015,00 (dezoito mil e quinze reais) 

CLÁUSULA SÉTIMA 
No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e 
materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e 
quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente 
contrato. 

CLÁUSULA OITAVA 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar 
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Fonte: 00 Recursos Ordinários 
Fonte: 15 Transferência FNDE 

CLÁUSULA NONA 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea b", e após a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor 
correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao 
CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 



CLÁUSULA VINTE 
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O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNACEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 01% ao dia, sobre o valor 
da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses das parcelas do 
recurso em tempo hábil. 
CLAUSULA ONZE: 
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 10, do art. 20 da Lei n° 
11.947/2009 e demais legislações relacionadas. 

CLÁUSULA DOZE 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas 
Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para 
comprovação. 

CLÁUSULA TREZE 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de 
Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem 
como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e 
documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 

CLÁUSULA QUATORZE 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 

CLÁUSULA QUINZE 
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares 
poderá: 
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitando os direitos do CONTRATADO; 

b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO; 

c. fiscalizar a execução do contrato; 

d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve 
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou 
a indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA DEZESSEIS 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

CLÁUSULA DEZESSETE 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade 
Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras Entidades designadas. 

CLÁUSULA DEZOITO 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2016, pela Lei n 11.947/2009 e o 
dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos. a qual será aplicada, também, onde o 
contrato for omisso. 

CLÁUSULA DEZENOVE 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, 
resguardadas as suas condições essenciais. 
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CNPJ: 16.417.80010001-42 

As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que 
somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes. 

CLÁUSULA VINTE E UM 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante 
Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a. por acordo entre as partes, 

b. pela inobservância de qualquer de suas condições: 

c. quaisquer dos motivos previstos em lei. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS 
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 30 de dezembro de 2016 
ou até a entrega total dos produtos adquiridos. 
§10  em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá 
ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS 
Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o Foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e 
resultantes de direito. 

Matina - Bahia, 07 de março de 2016. 

JUS 
Prefe' • do 

«-e 

ONSECA 
cípio de Matina-BA. 
RATANTE 

Lv/f'   
,CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	 Nome:Jbl LOi?U0 (OPd-)) 
 ÇJZ4Y? 

CPF: Arteck Magalhães Flores 	 CPF:  01/O  .  533  
CPF 008.210.775-03 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tete fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0307032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 
Contratado: OSVALDO FOGAÇA TEIXEIRA, inscrito no ORE sob o no. 806.006.465-72. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no 
Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da 
sua assinatura. Valor: R$ 18.015,00 (dezoito mil e quinze reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107032016 
Pregão Presencial n°. 05/2016 - PP 

b Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICiPIO DE MATINA. 
Contratada: CARLA CRESTANI DE MACEDO MALHEIRO - ME, CNPJ n°. 17.991.733/0001-38. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede 
municipal de ensino, do Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 
2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). JUSCELIO 
ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0207032016 
Pregão Presencial n°. 05/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ n°. 23.628.796/0001-27. Objeto Aquisição 
de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de 

'sino, do Município de Matina/BA. Assinatura: 07/03/20165. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016. a partir 
a data da sua assinatura. Valor: R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - 

Prefeito Municipal, 

r,jmei iIç tê assinado igualmente por Adriana O, 01mma C 3rdo 
íai - 	s assinaturas m ao site 	 arNirii .a' -- 
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CONTRATO N° 0218032016 

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° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, 
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa BR TRATORES PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
41.969.346/0001-80, estabelecida à Avenida Barão do Rio Branco, n° 1964. Bairro São Francisco no 
Município de Guanambi Bahia, através de Seu Sócio, o senhor Clynton de Carvalho Avila, portador de 
cédula de identidade n° 1.857002 SSP/MG e CPF n° 391.690.576-72, denominando-se a partir de agora. 
simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de aquisição de peças 
novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos 
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, decorrente da 
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 0612016-PP, pelo Prefeito 
Municipal em 18/03/2016. 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 peças novas, 
originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição detalhada bem corno 
as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 06/2016-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 0612016-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 30 de dezembro de 2016, 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 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 obrigaçõe 
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, dentrb 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiv 
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não seren 
considerados: 
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g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento 
da Secretaria Solicitante. 

li- 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. E 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. 

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$ 700.000,00 (setecentos mil reais), o preço será fixo, exceto para as 
situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 0612016-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. 

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: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2197 - Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes. 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.39039.00,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

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. 	 r 

§ 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 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
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§ 20. 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 § 1°, 

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°, 06/2016-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 execução do contrato. 

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, 18 de março de 2016. 

JUSC 
Prefeito 

VS FONSECA 
nicípio de Matina-BA. 	r 

NTRATANTE 	 *ATORES  PEÇAS E SERVIÇOS LT!k. 

RA TRATORES. MÁQUINAS E CAM4F. 

Barão ilo Rio Branco,1964 - Sâo Franc,s;o 
CEP.: 46.430-000 GuanrntBA 

 

F'one1x:(77) 3451-6500 CPI.: 914.0n3 

Site: www.brtratoresItoa.rom.h 
E-nail: brtratores.hrii9lïIaI.00m .1 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

   

    

Nome: 
CPF: 	Arieck Magalhães Flores 

CPF 008.210775-03 

 

Nome:  
CPF:(O.5S3. 	S 
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1 CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0102201683A 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0102201683A 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 
24, inciso II da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, através 
do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratado: MAURICIO ALVES DA SILVA, inscrito no CPF 
sob n° 004.145.455-32CRM N. 27.966. Objeto: Contratação de médico plantonista, objetivando a execução de 
plantões médicos a serem prestados na Unidade Hospitalar - Hospital Municipal Hermenegildo Cardoso de 
Castro, na sede do Município. Assinatura: 01/02/2016. Vigência: Até 29 de fevereiro de 2016. Valor R$ 6.130,00 
(seis mil cento e trinta reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0218032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: BR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 41.969.34610001-80. Objeto: aquisição 
de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°, 0518032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: LUBRICOL COMERCIO DE OLEO E LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA - EPP. CNPJ n°. 

01.054.727/0001-14. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de 
obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 
18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: RS 257.300,00 
(duzentos e cinqüenta e sete mil e trezentos reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:iÍportatdeassinaturas.com.brNerificarl e utilize o código 8c02-991313-7400-139Dc. 
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CONTRATO N° 0207032016 

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 SANTOS REIS 
DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
23,628.796/0001-27, estabelecida à Rua Belo Horizonte, n° 193, Bairro Vila Nova, no Município de 
Guanambi Bahia, através de sua representante legal, MARCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS, 
portador de cédula de identidade n° 989298523 SSPIBA e CPF n° 004.487.725-07, denominando-se a 
partir de agora, simplesmente. CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de 
aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos 
da rede municipal de ensino, do Município de Matina - Ba, decorrente da homologação da licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2016 - PP. pelo Prefeito Municipal em 07/03/2016, 
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 destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de 
ensino, do Município de Matina - Ba, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas 
pela mesma, consta do processo licitatõrio na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°.05/2016-PP. 

§ 1' - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2016-PP passam a fazer parte integrante 
deste instrumento contratual independente de transcrições. 

§ 2 - 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 30 de dezembro de 2016, 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 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; 
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g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 
Fornecimento da Secretaria Solicitante. 
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. Ê 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. 

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 importãncia de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), O preço será fixo _e 
irreajustável fixada, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512016-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. 

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:02.03.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 
ATIVIDADE: 2100 - Programa de Alimentação Escolar 
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
FONTE: 00 Recurso Ordinário. 
FONTE: 15 Transferência FNDE. 

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 da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 
público, na forma estabelecida no art. 79. §§ 11  e 21, 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 da Prefeita 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 
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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°. 05/2016-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 pela(s) Secretaria(s) 
Municipal(is) solicitante(s). 

§ 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 execução do contrato. 

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, 07 de março de 2016. 

TRATADO 

TESTEMUN,AS: 

Nome, 	553._lg 

23.628.796/000127 
SANTOS REIS DISTRIB. EIRELI-ME 

Belo Hprizonte 193 
VjIaNa 	

aIiães Flores Guanambi- me. Arle - 	. 	CPF: 	CPF 008.210.175-03 
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0307032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: OSVALDO FOGAÇA TEIXEIRA, inscrito no CFF sob o n. 806.006.465-72. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no 
Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da 
sua assinatura. Valor: R$ 18.015,00 (dezoito mil e quinze reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107032016 
Pregão Presencia[ n°. 05/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: CARLA CRESTANI DE MACEDO MALHEIRO - ME, CNPJ n°. 17.991733/0001-38. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede 
municipal de ensino, do Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 
2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). JUSCELIO 
ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°.. 0207032016 
Pregão Presencial n°. 05/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, CNPJ n. 23.628.796/0001-27. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de 
isino, do Município de Matina/BA. Assinatura: 07/03/20165. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir 

"a data da sua assinatura. Valor: R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - 
Prefeito Municipal. 
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CONTRATO N°  0201032016 

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, 
sin°, Centro, inscrita no CNPJ, sob no 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, 
do outro lado, a empresa GRAFICA PAPEL BOM - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.220.723/0001..46 estabelecida à Rua 13 de Maio, no 396, 
Centro, de Guanambi - Bahia, neste ato representado pelo seu sócio, Senhor Sandovaldo 
Magalhães Fernandes, portador de cédula de identidade no  2.453.023 SSP/BA e CPF n°  
437.052.275-72, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA firmam o 
presente Contrato de Fornecimento de confecções de materiais gráficos para atender 
diversos setores públicos do município de Matina - BA, decorrente da homologação da 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2016-PP, pela Prefeita Municipal 
em 01/03/2016, 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 confecções de materiais 
gráficos para atender diversos 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°. 04/2016 - PP. 

§ 10 
- O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 0412016 - 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 30 de dezembro de 2016, 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. 

§1° 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 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 
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1 

respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência sob pena 
de não serem considerados,- 
g) 

onsiderados;
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 
Fornecimento da Secretaria Solicitante. 
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. 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. 

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$ 253.494,00 (duzentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais), o preço será fixo e irreajustável, exceto para as situações previstas em lei de 
acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 0412016 -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 
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
Atividade: 2.020 - Manutenção da Tesouraria 
Atividade: 2.023 - Manutenção da Contabilidade 
Atividade: 2036 - Manutenção do Setor de Tributação 

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E LAZER 
Atividade: 2.096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Atividade: 2.098 - Manutenção do Ensino Básico 
Atividade:2.099 - Programa Dinheiro Direto na Escola 
Atividade: 2.102 - Manutenção do Ensino Médio 
Atividade:2.116— Manutenção de Biblioteca Públic 
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Atividade: 2.235 - Manutenção de Creche 
Atividade: 2.250 - Manutenção do Ensino Fundamental OSE 
Atividade: 2.295 - Gestão de Programas do FNDE 

Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 
Atividade: 2.065 - Piso de Atenção Básica-PAB 
Atividade 2.066 - Incentivo Ações Básicas 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 
Atividade: 2.260 - Manutenção do SUS 
Atividade: 2.289 - Outros programas de Saúde 
Atividade: 2.302 - Programa BLMAC 
Atividade: 2.306 - Manutenção do NASF 
Atividade: 2,309 - Manutenção do SAMU 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Atividade' 2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 

Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
Atividade: 2.056 - Manutenção do Conselho Tutelar 
Atividade: 2.057 - Manutenção do FMAS 
Atividade: 2.284 - Programa de Atendimento Integral ás Famílias -PBF 
Atividade: 2.294 -Programas de Assistência Social - FNAS 
Atividade: 2.301 - Programa de Assistência Social - FEAS 
Atividade: 2.304 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 

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: 2018 - Manutenção da Secretaria de Planejamento 

Unidade: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
Atividade: 2019- Manutenção da Secretaria de Comunicação 
Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 

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,- 
11 

esmo:
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, §§ 10  e 2°, 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 da Prefeita 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 
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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°. 0412016-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 execução do contrato. 

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, 01 de março de 2016. 

JUSC 10 frr  VES FONSECA 
Prefeito 'o j''cípio de Matina-BA. 

ATANTE 

CONTI 

'42.220.723I0001 .461  

/ 	GRÁFICA PAPEL BOM LTDA 
Rua 13 de Maio, 396 CENTRO 

L CEP 46 430000 GUANAMBI.BA  J 

TESTEMUNHAS: 

- 
Nome.,  5 ) 	J476L2O 	 Nome: 	Arieck Magalhães Flores CPF:  q o .5 3 . 	5- 	 CPF: 	CPF 008.210.715-03 
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1 CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0101032016 
Pregão Presencial n°. 04/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 

Contratada: ANTÔNIO MARCOS FERNANDES BOMFIM - ME, CNPJ no. 11.283,636/0001-04. Objeto: 

Aquisição de materiais de papelaria para atender diversos setores públicos do município de Matina - BA. 
Assinatura: 01/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 
203.00000 (duzentos e três mil reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0201032016 
Pregão Presencial n°. 0412016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 

Contratada: GRAFICA PAPEL BOM - LTDA, CNPJ n°. 42.220.723/0001-46. Objeto: Confecções de materiais 

gráficos para atender diversos setores públicos do município de Matina - BA. Assinatura: 01/03/2016. 

Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 253.494,00 (duzentos e 
cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito 

Municipal. 

'IL (ICUf1'(tIO foi aiiiJo tI$rnrIf e pai A1rlaIli L)e 	iv•" 	irrIaO 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CONTRATO N° 0118032016 

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de 
Direito Público Interno, com sede na Praça Helena Carmern 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 PETRAC PEÇAS 
PARA TRATORES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
42011486/0001-03 estabelecida à Avenida Governador Nilo Coelho, n° 400, Bairro São José no 
Município de Guanambi Bahia, através de Seu Sócio - gerente o Senhor José Augusto Rodrigues 
Lessa, portador de cédula de identidade n° 02.626.080-81 SSP/BA e CPF n° 442.633335-00, 
denominando-se a partir de agora. simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 
Fornecimento de aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços 
de mão de obra para veículos pesados, com respectivas garantias para manutenção da 
frota municipal, decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
N°. 06/2016 - PP, pelo Prefeito Municipal em 18/03/2016, 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 peças 
novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos 
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição 
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP. 

§ 10 - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016-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 30 de dezembro de 2016, 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 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 da 
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 maio 
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 p 
de não serem considerados; 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 



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

g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 
Fornecimento da Secretaria Solicitante. 

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. 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. 

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$ 473.303,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e três 
reais), o preço será fixo, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0612016-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. 

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: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2197 - Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes. 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

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, §§ 11  e 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
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Matina - Bahia, 18 de março de 2016. 

JUSCELI 
Prefeito do Mi,, 

Co ,  

S FONSECA 
c[ sio de Matina-BA. 
RATANTE 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16,417.80010001-42 

§ 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 § 
1°, 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°. 06/2016-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 execução do contrato. 

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. 

(i 11 b I.ØL 2  
2. 1311.486/0001-03 
PETRS4C  - 	 Tra'r  Lt 

Av.  Go~nador  Niio C,>eti.in20 Li.  Vomai 
CEI'  46430 

- *AE1& 

-4 
TESTEMUNHAS: 

-u 

 

LJJ 
Arieck Maalhâes Flores 

CPF 008.210,775.03 

 

Nome: 
CPF: CPF: 

Nome: 	9Ck14(O- 	 ,  'l 

CPF:  
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0418032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 
Contratada: MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA - ME, CNPJ n°. 14.336.577/0001-83. Objeto: aquisição de peças 
novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com respectivas 
garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016, Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a 
partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0118032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP. CNPJ n°. 42.011.48610001-03. Objeto: aquisição 
de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 473.303,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos e 
três reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0318032016 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 06/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: COBARA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 96.730.874/0001-73. Objeto: aquisição 

de peças novas, originais ou de linha de montagem e serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, com 
respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 18/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro 
de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 716.700,00 (setecentos e dezesseis mil e setecentos reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:h'portatdeassinaturas.com.brNerificar/ e utilize o código 8CO2-991313-7400-139DC. 



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

CONTRATO N° 0114032016 QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MATINA E A EMPRESA NP PROMOÇÃO DE 
EVENTOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO: 

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, S/N° - CENTRO, neste ato representada pelo seu 
Prefeito Municipal, JUSCÉLIO ALVES FONSECA, portador da Carteira de 
Identidade n° 04931271-51 SSP/BA e CPF n° 513.753.035-20, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, 

situada na Rua Teodoro Antonio Novais Bairro São Cristovão, Cacuté - BA, 
cadastrada no CNPJ sob o n° 23.542.577/0001-20 e Insc. Municipal n° 
00000221249, neste ato representado pelo Senhor Odenilson de Freitas Santos, 
portador do RG n° 09.644.421-59 SSP/BA e CPF n° 004.554.148-58, doravante 
denominada CONTRATADA, em vista o constante no PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE N°0111032016, resolvem celebrar o presente contrato mediante 
as cláusulas adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem como objetivo a contratação exclusiva da 
banda 100 parêa e banda bambalada da bahia o Moral para apresentação de shows 
musicais no dia 02 de abril, em comemoração ao aniversário de 27 anos de 
emancipação política do município de Matina, especificado na cláusula terceira, com 
vigência de 60 (sessenta) dias, contados de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO: O contratado 
e contratante ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação 
Vigente, 

Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a 
utilização de pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 
vinculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: O 
CONTRATADO se obriga a apresentar o show musical, conforme abaixo: 

Atração Data Duração 

banda 100 parêa 02/04/2016 02h00rnin 
banda bambalada da bahia o Moral 02/04/2016 02h00min 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS - As despesas decorrentes deste instrumento de 
Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte 
programação: 

Unidade: 02.03,00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA 
DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2.117- Comemorações de Festividades. 

Praça Helena Carmern de Castro Donato, S/N° - Telefax (77) 3643-1008 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Projeto/Atividade: 2.308 - Gestão das Ações do fundo de Cultura do Estado da 
Bahia - FCBA. 
Elemento: 3.3.90.39.00,00 - Outro Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários. 
Fonte: 10 -Recursos Vinculados. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR - A CONTRATADA receberá pelos serviços 
prestados a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo pagamento será 
efetuado em duas parcelas iguais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo a primeira 
parcela na a assinatura deste instrumento contratual e a segunda parcela até 10 
(dez) dias após a realização do evento. 

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes da execução do presente contrato 
serão cobertas com recursos orçamentários próprios. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Salvo ocorrência de forma maior, plenamente justificável na 
forma do CCB, o não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato 
importará para a parte faltosa, no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - As despesas com alimentação e hospedagem destinadas ao 
pessoal para a execução do objeto deste contrato serão por conta da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - No caso da não apresentação de qualquer uma das Bandas, 
em virtude de casos fortuitos e alheios a sua vontade, tais como, mais não limitada a 
enfermidades acidente, impossibilidade de acesso ao local do evento, inclusive por 
falta de condições atmosféricas que permitam o pouso e/ou decolagem de 
aeronaves, talha mecânica de veículos de transporte da equipe e/ou equipamentos, 
catástrofes de qualquer natureza risco de contágio, adotando-se como solução para 
a hipótese, a designação de nova data para realização do show, de acordo com a 
disponibilidade da agenda da BANDA, isentadas, desde já, ambas as partes de 
qualquer pena ou multa contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As partes contratantes elegem o fórum da Comarca de 
Riacho de Santana, para dirimir qualquer duvida do presente contrato, renunciando 
a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente contrato é celebrado inexigível de 
licitação de acordo com o que estabelece o Art. 25, Inciso III Lei Federal n° 8.666/93 
de 21.06.93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - Constitui motivo para rescisão 
do presente contato o não cumprimento de qualquer de suas clausulas e condições, 
bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contrato ~/ 
administrativos, sem prejuízo das multas cominadas na cláusula sétima. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax (77) 3643-1008 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contato será 
afixado no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 08 dias, contados da data de 
sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES 
DE HABILLITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: Fica o contratado obrigado a assumir a 
prestação do serviço durante toda a execução do contrato, cuja habilitação e 
qualificação estão citadas no contrato social da empresa. conforme art. 55, inciso 
XIII da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato reger-se à 
pelo disposto na Lei 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se a subsidiariamente as 
lei especiais aplicáveis a espécie. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias 
fotocopiadas e datilografadas nos claros, todas de igual forma e teor, contratante e 
contratado, na presença de duas testemunhas a tudo presentes. 

Matina, 14 de março de 2016. 

TESTEMUNHAS: 

(: 
NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - M 

Contratada 

CNPJ: 23542,5111000120 
RUA TE000RICO A. NOVAIS, 200 
SÃO CRI$TÕVAO CACULË 

ia 

Lrr Arleck Magalhães Flores 
CPF 008.21u .175 -03 

- -J3edaCr LL Munocoq1 CS  

CPF 

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



3 
 QUARTA-FEIRA 
16 DE MARÇO DE 2016 
ANO N° IX - N°616 DIÁRIO OFICIAL 

Prefettur8 Mur.icipai f,4e Mt 

• CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N° 0114032016 
INEXIGIBILIDADE N°0111032016 

O Prefeito do MUNICÊPIO DE MIATINA torna pública a contratação: Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada, NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob o n° 23.542.577/0001-20- 
Objeto: contratação exclusiva da banda 100 parêa e banda bambalada da bahia o Moral para apresentação de 
shows musicais no dia 02 de abril, em comemoração ao aniversário de 27 anos de emancipação política do 
município de Matina. Assinatura: 14/03/20165. Vigência: 60 (sessenta) dias, contados de sua assinatura. Valor 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

c-. 



/ 

-1~ 

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

CONTRATO N° 0107032016 

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° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves 
Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CARLA CRESTANI DE 
MACEDO MALHEIRO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
17.991133/0001-38, estabelecida à Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 436, Centro, no Município 
de Tanque Novo Bahia, através de sua representante legal, CARLA CRESTANI DE MACEDO 
MALHEIRO, portador de cédula de identidade n° 1563600552 SSP/BA e CPF n° 036.271.945-43, 
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 
Fornecimento de aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para 
distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, do Município de Matina - Ba, decorrente da 
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 05/2016 - PP, pela Prefeito 
Municipal em 07/03/2016, 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 destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de 
ensino, 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°.0512016-PP. 

§ 10 - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°.0512016-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 30 de dezembro de 2016, 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. 
§111 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 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; 

Praça Helena Carmem de Castro Dnato, S/N° - Tel6431 008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 



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

g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 
Fornecimento da Secretaria Solicitante. 
li- 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. 

2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que 
não corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 

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$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), O preço será fixo e 
irreajustável fixada, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0512016-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. 

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:02.03.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 
ATIVIDADE: 2100 - Programa de Alimentação Escolar 
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
FONTE: 00 Recurso Ordinário. 
FONTE: 15 Transferência FNDE. 

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 minima 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, §§ 11  e 21, 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 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 

-. 1.L4L:_ 
Praça Helena Carmem de Castro Donato,S/N° /T 
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GPF: 	CPF 008.210.775-03 
Nome: Arieck Magalhães Flores 

Matina-Bahia, 07 de março de 2016. 

JUSC 
Prefei 

VES FONSECA 
unícipio de Matina-BA. 

CONTRATANTE 

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

Serão aplicadas á CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprin,ento das 
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do 
Pregão N°.05/2016-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 pela(s) Secretaria(s) 
Municipal(is) solicitante(s). 

§ 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 execução do contrato. 

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. 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS 

Nome' 
CPFO.5 G 5 	J. 

1 17.991.73310001-381 
CARLACRESTANI D MACÊDO 

MALHE 1P0 - ME 

AV. A$TOWIO CARLOS MACALHAES, 436 - CENTRO 
1_P46.58O-OOU - TAN'SUINOVO - liH_J 
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Pft.P .P2 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0307032016 
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2016 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: OSVALDO FOGAÇA TEIXEIRA, inscrito no CPF sob o n°. 806.006.465-72. Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no 
Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/0312016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da 
sua assinatura. Valor: R$ 18.015,00 (dezoito mil e quinze reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107032016 
Pregão Presencial n°. 0512016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: CARLA CRESTANI DE MACEDO MALHEIRO - ME. CNPJ no. 17.991.733/0001-38. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede 
municipal de ensino, do Município de Matina - Ba. Assinatura: 07/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 
2016. a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). JUSCELIO 
ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0207032016 
Pregão Presencial n°. 05/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNPJ n°. 23.628.796/0001-27. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de 

sino, do Município de Matina/BA. Assinatura: 07103120165. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir 
ua data da sua assinatura. Valor: R$ 131 .000.00 (cento e trinta e um mil reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - 
Prefeito Municipal. 

4 ,j.ctjrneqo to asziiado diitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso. 
eFilC3r as assirialuras va ao SIe llpS/0DOrt8IieaS rláIL11 t15 com r/Venficati e (milize .. e'idiqa 



 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA SECRETARIA DE 
CNPJ: 10.420.90710001-63 	 SAÚDE 

- 	PREFEITURA CE 

Matina 
A serviço do povo 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°, 0103201699 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre se fazem de 

um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia. inscrita 

no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 

10.420.90710001-63 situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes s/n, Centro - Matina 

Bahia, 	neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, senhor 

MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro maior, portador do RG n.°  1598992228 SSP-BA e 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física. sob o n°. 424792075-87, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a senhora LARISSA HELLEN LIMA 

MATO, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 028.800.885-50e n°. do 
CRM—BA N°. 28.262, 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 pela CONTRATADA, consistentes na realização de 4,5 (quatro e meio) 
plantões médico no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no 
Município de Matina. no período de compreendido entre 01 a 31 de março de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURIDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, 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 da CONTRATADA, 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. A CONTRATADA se obriga a 
apresentar ao CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal 

PRAÇA SATIRO V1RGftIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-11231254 E-mail: saudematina@yahOo  com.br  
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da sede do exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o 
CONTRATANTE descontar dos créditos da CONTRATADA 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 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 

A CONTRATADA 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 da CONTRATADA pelos danos 

eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados a 
importância bruta de R$ 7.950.00 (sete mil, novecentos e quarenta cinquenta reais) 
ficando expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for à 

pacientes atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidades: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
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. lm. Tr. Saúde 15% 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudematifla©YahO000m.br  
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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. 

§ 11
. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 

eximem a CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 2°. A CONTRATADA 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 a CONTRATADA sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 

defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 

serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO- 

0 presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 

a 31 de Março 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 0103201699. 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 21/06/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yah00.c0m.br  
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A serviço do povo 

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

MATINA, Estado da Bahia, S1 de março de 2016. 

tLifY \-kj4?jr  -k 	Fnt 
CONTRATADO CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF-  " 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, N° 63- CENTRO 
C.N.P.J: 10.420907/0001-63 

FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br  



FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA PREifITURA 01 

CNPJ: 10.420.907/0001-63 	 SECRETARIA DE Matina  SAÚDE 
A serviço do povo 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0103201697 

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

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que entre se fazem de 

um lado o FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, 

inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda. sob o no. 

10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n. Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde. o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n 1598992228 SSP-BA e 
inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-87,, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado LUIZ CARLOS FERNADES 

LARANJEIRA , Inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o no. 366.908,135-68. e n°. 

CRM—BA N° 9578, 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 80 (Oitenta) consultas 
medicas ambulatorial mensal. realizados em pessoas carentes do Município de Matina, 

no período de 01 a 31 de Março de 2016. 

§11. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 

indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURíDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregaticio 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 05 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 
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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 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo 
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços; 

li - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de 
SUS da gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões 
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$ 3.600,00 (tres mil e seiscentos 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 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% 

PRAÇA SATIRO ViRG1L1O FERNANDES, SN. 
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudema'tina@yahoo.com  br 
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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. 

§ 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 ria execução do contrato. 

§ 20 	O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for 
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei. por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 

defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 

serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário com previsão de duração de 01 

a 31 de março 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 0103201697 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 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, na presença de 02(duas) testemunhas, 

abaixo assinado) 

2 

TESTEMUNHAS: 

1 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0103201692 

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 no. 
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior portador do RG n.° 1598992228 
SSP-BAe inscrita no Cadastro de Pessoa Física, sob o n0 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado ao senhor DIANNE 
CARLLA ROCHA NEVES, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o 
n0 042.527,435-75, e n°. do COREN—BA N°. 23.913, doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis n°. 
8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos, a Lei Municipal no 48/2003 e 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.- eguintes:

CLÁUSULA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como enfermeira do PSF da localidade de Moco/Lages. no Município de Matina, no 
período de compreendido entre 01 de março a 29 de abril de 2016. 

§11. Os serviços serão prestados pela CONTRATADA, 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° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária por excepcional interesse público. Sem prejuízo da 
autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa de 
controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica do 
Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONEIPABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo. com. br 
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dos créditos da CONTRATADA 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 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. 

CLÁUSULA 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$ 5.420,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo 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 - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA. 
FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoocombr 
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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. 

CLÁUSULANONA - 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. 

§ 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 designada por este, 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 
serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 29 de abril do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES. 

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 0103201692 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 
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CLÁUSULA 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, na presença de 02(duas) testemunhas, 
abaixo assinado). 

MATINA, Estado da Bahia, 01 de março de 2016. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0103201684 

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

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 no, 
10.420.9071000163 situado na Praça Sátiro Virgílio Femandes, sln, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA brasileiro, maior, portador do RG n.° 15989922-28 
SSP-BA, inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o senhor WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA-ME, 

Inscrito no Cadastro de Pessoa Juridica sob o n°. 
10.562.589/000j5, inscrição Estadual 079.385.129, doravante denominado 
CONTRATADO, 

tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis no. 
8.080/90 e 8.142)90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos 
a Lei Municipal n° 48/2003. e 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 a serem prestados 
pelo CONTRATADO, o qual consistente na prestação de serviços pela assessoria em 
saúde e faturaniento hospitalar: auditoria de prontuários e laudos de AU-Is, 
processamento de dados: lançamento de informações retroativas: apoio a entrada de 
dados: monitoramento avaliação e atualização dos sistemas de informações: 
remanejamento de programação física orçamentaria no Hospital e Maternidade 
Herrnenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no período de compreendido 
entre 11 de março a 31 de maio de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO e encontra 
fundamento jurídico no art. 24. II. da Lei 8.666/93e 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. 
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CLÁUSULA 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 exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o 
CONTRATANTE descontar dos créditos do CONTRATADO o valor das contribuições 
devidas, para recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Assumir responsabilidade pelo faturamento hospitalar do Munícipio; 

Ii -Atuar rio acompanhamento e revisão de prontuários e laudos de AIH; 

III - Realizar o adequado arquivamento da documentação utilizada para coleta de 
informações: 

IV - Executar o processamento de dados, como lançamento de informações 
retroativas, monitoramento avaliação; 

V - Realizar o encaminhamento de dados de acordo cronograma estabelecido pelo 
órgão competente. 

VI - Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, 
sendo a único responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes 
de eventuais inobservâncias das mesmas,- 

Vil-Participar 

esmas;

Vil-Participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de 
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE 
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

PRAÇA SATIRO VRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-112311254 E-mail: saudematlna@yahoocofl)  br 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade.- 

Unidade 

nidade:

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde. 
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% 

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. 

CLASIJLA 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°. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE 
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for solicitado pelo 
CONTRATANTE ou pessoa designada por este. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 
serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 11 
de março a 31 de maio do ano em curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DAS ALTERAÇÕES. 

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, ria forma da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX- (77) 3643-1123/1254 E-mail:  saudematjna@yahoo  com br 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 0103201684 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 21/06/93e a Lei Municipal nÕ 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

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

MATINA; .tado da Bahia. 11 de Março de 2016. 

1; 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 	  

CPF- 

2 
CPF - 	

j\ Ci g5 20 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONEIPABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.  com. br 
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CONTRATO N° 0101032016 

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, sin°, Centro, inscrita no CNPJ, sob no  16.417.80010001-42, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, doravante 

denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ANTÔNIO MARCOS 

FERNANDES BOMFIM- ME, inscrita no CNPJ n° 11.283.636/0001-04, estabelecida à 
Praça Joaquim Vieira Leolino, N° 154 Centro de Matina Bahia, através do seu 
representante legal, o Senhor Antônio Marcos Fernandes Bomfim, portador de 
cédula de identidade n° 0963069713SSP/BA e CPF n° 004.057.005-39, 
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente 
Contrato de Fornecimento de aquisição de materiais de papelaria para atender 
diversos setores públicos do município de Matina - BA, decorrente da homologação da 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2016-PP, pela Prefeita 
Municipal em 01/03/2016, 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 materiais de 
papelaria para atender diversos setores públicos do município de Matina - BA, cuja 

descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatôrio na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2016 - P1'. 

§ 1 - O processo, normas. instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2016 - 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 30 de dezembro de 2016, 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 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. 'ara o adirnplemento 
obrigações decorrentes deste contrato: 
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato: 	4. 

Praça Helena Cannern de Castro Donato. S 	- Tei. 77 3643-1008 - CEP 4(.10-000 - Matina - Bahia 
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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: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula 

quarta: 
b) receber o(s) produto(s) descritas na Cláusula Primeira. 

§ lo. È 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. 

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$ 203.000,00 (duzentos e três 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°. 0412016-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 
-Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
Atividade: 2.020 - Manutenção da Tesouraria 
Atividade: 2.023 - Manutenção da Contabilidade 
Atividade: 2036 - Manutenção do Setor de Tributação 

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E LAZER 
Atividade: 2,096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Atividade: 2.098 - Manutenção do Ensino Básico 

Praça Helena Carmem de Castro [)oLIato. SíN' - Tel. 773643-1(108 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Atividade: 2.099 - Programa Dinheiro Direto na Escola 
Atividade: 2.102 - Manutenção do Ensino Médio 
Atividade: 2.116 - Manutenção de Biblioteca Pública 
Atividade: 2.235 - Manutenção de Creche 
Atividade: 2.250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 
Atividade: 2.295 - Gestão de Programas do FNDE 

Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 
Atividade: 2.065 - Piso de Atenção Básica - PAB 

-Atividade: 2.066 - Incentivo Ações Básicas 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 
Atividade: 2,260 - Manutenção do SUS 
Atividade: 2.289 - Outros programas de Saúde 
Atividade: 2.302 - Programa BLMAC 
Atividade: 2.306 - Manutenção do NASF 
Atividade: 2.309 - Manutenção do SAMU 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Atividade: 2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 

Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
Atividade: 2.056 - Manutenção do Conselho Tutelar 

-Atividade: 2.057 - Manutenção do FMAS 
Atividade: 2.284 - Programa de Atendimento Integral ás Famílias -PBF 
Atividade: 2.294 -Programas de Assistência Social - FNAS 
Atividade: 2.301 - Programa de Assistência Social - FEAS 
Atividade: 2.304 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 

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: 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 
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrito e 
fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante intereèse 
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 11  e 21, da Lei Federal W. 8.666/93. 
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§ 2o. 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 § 10, 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°. 04/2016-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 execução do contrato. 

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, 01 de março de 2016. 

JUSC 
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1 CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0101032016 
Pregão Presencial n°. 04/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: ANTÔNIO MARCOS FERNANDES BOMFIM - ME. CNPJ n°. 11283.636/0001-04. Objeto: 

Aquisição de materiais de papelaria para atender diversos setores públicos do município de Matina - BA. 
Assinatura: 01/03/2016. Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 
20300000 (duzentos e três mil reais). JUSCELIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0201032016 
Pregão Presencial no. 04/2016 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICíPIO DE MATINA. 

Contratada: GRAFICA PAPEL BOM - LTDA. CNPJ no. 42.220.72310001-46. Objeto: Confecções de materiais 

gráficos para atender diversos setores públicos do município de Matina - BA. Assinatura: 01/0312016. 

Vigência: Até 30 de dezembro de 2016, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 253.494,00 (duzentos e 
cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito 

Municipal. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01032016125 

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, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor 
MERIVALDO CARDOSO SANTANA brasileiro, maior portador do RG n.° 05715456 
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 900.110.905-53, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado a senhora JAKELINE 
COTRIM DA COSTA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 026.161.135-62, 
e no COREN--BA N°. 017.925, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista 
o que dispõe a Constituição Federal. as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei 
Federal de Licitação e Contratos Administrativos, a Lei Municipal n° 48/2003e demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como Enfermeira no PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). PSF Dr. Jônatas 
Malheiros de Araújo, na sede do Município de Matina, vinculado ao FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. no período de 01 de março a 29 de abril de 2016. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24. II, da Lei 8.666/93e Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária por excepcional interesse público. Sem prejuízo 
da autonomia :ontratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a prerrogativa 
de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da Lei Orgânica 
do Município. 

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com  br 
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal Nad 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 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$ 5.420,00(cinco mil, quatrocentos e vinte reais),ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que titulo 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 - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 
ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematinayahoo.com.br  
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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. 

§ 11. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 20. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for 
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito á 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 
serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de março a 29 de abril 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 01062016125 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. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo  com. br 
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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, na presença de 02(duas) testemunhas. 
abaixo assinado). 

MATINA, Estado da Bahia, 01 de março de 2016. 
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CONTRATADO 

 

  

CONTRATANTE 

  

TESTEMUNHAS: 

1 	  
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PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yahoo com br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016123 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no 

Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-
63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 
46.480.000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 1598992228 
SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 424.792.075-87, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado (a) senhor (a) 
CARLLA THAISE RODRIGUES ALVES, brasileiro (a),Inscrito(a) no Cadastro de 
Pessoa Física C.P.F sob o no. 068.531.055-83, residente e domiciliado(a) a na 
Fazenda Lages. interior do Município de Matina-Ba, doravante denominado 
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 
Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 
mediante as cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20, VII, da Lei 
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de Março a 30 de 
junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como recepcionista, no PSF(PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Moco/Lages (Plaquinha), interior do Município, 
vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46460-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematinavahoo.com.br  
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a contar 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente 
contratação. 

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

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação 
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter 
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematinavahoo.com  br 
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por 
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de 
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus juridicos 
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 de rrrço de 2016. 

CO RATANTE 

CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

ia 

lb3ib Ç5c2O 

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, s/n0  - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail' saudematinacvahoo com.br  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016122 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no 
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 

10.420.907/0001-63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - 
Matina Bahia, C.E,P: 46.480.000, neste ato representado pelo senhor 
Secretário Municipal de Saúde, o senhor MARIO SANTANA DE ALMEIDA, 
brasileiro, maior, portador do RG n.°  1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 424.792075-87, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) ELIANA FONSECA DE 
SOUZA, brasileiro(a), Solteira(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física 
C.P.F sob o n°. 009.901.735-00, residente e domiciliado(a) a Rua Riacho de 
Santana, n.° 128 centro, Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, 
entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA 
ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo 
n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as 
cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 
necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no 
art. 2°, VII, da Lei Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do 
Município, sendo que a contratada prestará serviços a este município no 
período de 01 de março a 30 de junho do ano em curso. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 
O(A) CONTRATADO(A) prestará serviços como digitadora dos programas de Vacina, 
no PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Porco Torto/Poço 
interior do Município. vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 
horas/semanais, em regime de plantões. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Satiro Virgilio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina@yahoo.com  br 
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

FONTE DE RECURSO: 02- Re. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a contar 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente 
contratação. 

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

CLÁUSULA OITAVA -DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação 
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter 
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sln° -fonefax(77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo com br 
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por 
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de 
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

Matina. Estado da Bahia, 01 de i arço de 2016. 

CONTRATANTE 

Gil,an&Ço1s Cc  
CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

ia 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46460-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo com. br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016121 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrita no 
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-
63. situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.R. 
46480 000, neste ato representado pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o 
senhor MARIO SANTANA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 
1598992228 SSP-BA e inscrito no Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 424.792.075-
87. doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado 
o(a)senhor(a) JOHN BENEVIDES FERNANDES, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) 
no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o n°. 396.361.598-23. residente e domiciliado 
(a) a Rua Jose Bernardino das Neves, centro, Matina-Ba, doravante denominado 
CONTRATADO. entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição 
Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 
mediante as cláusulas e condições seguinte 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei 
Municipal n0 48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de Março a 30 de 

Junho de 2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) prestará serviços como secretario da Coordenação da 

Atenção Básica do município, na sede do Município, vinculado ao FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 
TRABALHO 

O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 
horas/semanais, em regime de plantões. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 
3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas 
mensais de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virg[ho Fernandes, s/n0  - fonefax(77) 3643-1123 / 1254- CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematinaahoo combr 
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a contar 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente 
contratação. 

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

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação 
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter 
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrativa. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 
prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Praça Sátiro Virgilio Fernandes. sin° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematina(vahoo.com  br 
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato 
na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende 
aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à 
natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 
de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por 
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de 
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 de março de 2016. 

4tirn,  
CO TRAT DO(A) 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 01032016120 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no Cadastro 

Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-63. situado na 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro 	Matina Bahia, C.E.P: 46.480.000, neste ato 

representaJo pelo senhor Secretário Municipal de Saúde, o senhor MARIO SANTANA DE 
ALMEIDA, brasileiro, maior, portador do RG n.° 1598992228 SSP-BA e inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física, sob o no. 424.792.075-87, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) Eunazia Cardoso 

- 	 Silva, brasileiro(a), solteiro(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física C.P.F sob o 

n0 042.823.495-06, residente e domiciliado(a) a na Fazenda Bumba, interior do Município 

de Matina-Ba, doravante denominado CONTRATADO, entre si firmam o presente 

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 

TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na 

Constituição Federal, artigo n.° 37, inciso IX, e lei Municipal n.° 48, de 17 de junho de 2003, 

mediante as cláusulas e condições seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 

temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 20 , VII, da Lei 

Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 

Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de Março a 30 de junho de 

2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), 

no PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Pichico/Bumba, interior do 

Município, vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA /DA JORNADA 
DE TRABALHO 

O(A) CONTRATADO(A) está obrigado(a) a cumprir a jornada de 40 horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância bruta de R$ 3.520,00 
(três mil quinhentos e vinte reais). Que serão pagas em 04 (quatro) parcelas mensais de 
R$ 880.00 (oitocentos e oitenta reais). 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123/1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA-02.04.00—FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068—INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070—MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 04 (quatro) meses a contar da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo convencionado 
entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente contratação. 

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

CLÁUSULA OITAVA —DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 
- pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 
III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a comunicação 
prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A CONTRATANTE poderá ter 
reduzido o prazo para tal comunicação por interesse público e conveniência 
administrat vã. 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 
remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação prévia 
prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força maior. 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 11254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematina(yahoo.  com. br 
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Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este contrato na 
hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) não atende aos 
interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta inadaptação à natureza 
do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela legislação 
em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca de 
Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas que por 
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de 
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente Instrumento, em 
03 (três) v as de igual teor, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 d"çnarço de 2016. 
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