CONTRATO N°. 0208022018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017

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, sfn°, 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 TRIMAG TRATORES COMERCIO
DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, CNPJ - 06.061.215/0001-07, com sede Av. José Neves
Teixeira, 880 - Bairro Paraiso, Guanambi - BA, representada por sócio, Sr. Fellipe Rodrigues Barbosa
Lobo,CPF 053.565.525-66 e RG n° 14.801.055-54 SSP/BA, denominando - se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento, por meio de REGISTRO
DE PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem,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 SRP N°. 13/2017, pelo
Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas
modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE
PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, 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 SRP N°. 1312017.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1581ef-a071-40db-b125-ec30a8beaf02

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

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 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 ate 28 de março de 2018, 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.
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; \Ç
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
o) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações r<
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 J
da Secretaria Solicitante.
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II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. 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$ 9.994,52 (nove mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e dois
centavos), referente aos lotes 05 e 35, o preço será fixo, exceto para as situações previstas em lei de
acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017.
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: 02.05.00 - 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, §§ 10 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 do Prefeito.
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso U 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
Presencial SRP N°. 13/2017.
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, 08 de fevereiro de 2018.
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0208022018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°i312017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: TRIMAG TRATORES COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME, CNPJ n°.
06.061.215/0001-07. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de
obra para veículos pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura:
08/02/2018. Vigência: Até 28 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 9.994,52 (nove
mil e novecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e dois centavos). JUSCÉLIO ALVES FONSECA Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:íiwww. porta ldeassinaturas.corn.br:443 e utilize o código D569-CB1E-6302-FF4A.

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1581ef-a071-40db-b125-ec30a8beaf02

QUARTA-FEIRA • 28 DE FEVEREIRO DE 2018

(

ESTADO DA BAHIA

27/01/2018 19:30:59 - Nota Fiscal Eletronica

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1581ef-a071-40db-b125-ec30a8beaf02

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CNPJ/CPF: 06061215000107
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 419390
NOME / RAZÃO
TRIMAG TRATORES - COM,DE MAQ. AGRICOLAS LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE NEVES TEIXEIRA, 880. PARAISO
MUNICIPIO / UF: Guanambi / BAHIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o)
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria
Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 27/01/2018
VÁLIDO ATÉ:
26/02/2018
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LK1 MJCYMD

Link3 Tecnologia Uda

1 de

-J

Emissão: 11/12/2017 10:56

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de lide dezeríbro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20173621908

RAZÃO SOCIAL

TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS 1
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06.061.215/0001-07

066.913.568

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/12/2017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.goV.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
CNPJ: 06.061.21510001.07
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:38:22 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2018.
Código de controle da certidão: 104D.E98E.CDDB.7E11
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.061.215/0001-07
Certidão n°: 136298877/2017
Expedição: 30/08/2017, às 19:20:45
Validade: 25/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA M
E
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n o
06.061.215/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalhe, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@zst.jua.br
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PODER JUDICIÁRIO
1USTIÇA DO TRABALHO

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
06061215/0001-07
Inscrição:
Razão Social: TRIMAG TRATORES COM DE MAQS AGRI LTDA ME
Nome Fantasia:TRIMAG TRATORES
AV JOSE NEVES TEIXEIRA 880 / PARAISO / GUANAMBI / BA / 46430Endereço:
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/01/2018 a 08/02/2018
Certificação Número: 2018011008450836417198

Informação obtida em 22/01/2018, às 09:41:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017
O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na Rua Riacho de Santana, sln,
Centro. Matina. Estado da Bahia. neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Lucilene
Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de Identidade n° 572139764 e CPF n° 603.177.015-68, doravante
denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JJ MOLAS BAHIA LTDA - ME, CNPJ:
19.640.211/0001-17, com sede a Avenida Prefeito José Neves Teixeira, N° 1679, Loteamento: Manoel Cotrim.,
Guanambi - BA, representada por seu sócio, Sr. Jose Pereira da Silva Neto, CPF: 045.578.975-41 e RG n°
1472812026 SSP/BA, denominando - se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente
Contrato de Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de peças novas, originais
ou de linha de montagem, 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 SRP N°. 13/2017, pelo Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo
descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE PREÇOS,
aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, 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 SRP N°. 13/2017.
§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 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 ate 28 de março 2018, 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.
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 respectiv- ' .
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 c,%
Secretaria Solicitante.
II- do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quart
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira.
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@ho t ai
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§ 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$ 20.428,00 (vinte mil e quatrocentos reais), referente ao lote 10, 12 e 13 o preço será fixo,
exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP
N°.1 3/2017.
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 Primeiro. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Educação ser
emitida da seguinte forma: Razão social O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita
no CNPJ: 28.151.998/0001-44
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
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;
li - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público,
na forma estabelecida no art. 79, §§ 11e 21, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 20. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de
autorização escrita e fundamentada do Prefeito.
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10, da
Lei Federal N°. 8.666/93.

li
1
,
1
1

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 Presencial SRP
N°. 13/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina©hotmail.com
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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. 09 de fevereiro de 2018.

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

.
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JJ MOLAS BAHI ¶TA - ME
CONTRATADO
'si

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
C&
ü.
.94

2%bVO-

Nome: SJJI1,&To
CPF:3t,0

QO142-° 1TJÂjt

CNPJ: 28.151.99810001-44
SIn
fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
Rua Riacho de Santana,
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hOtmail.com
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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.

MATINA
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ANO XI 1 N 9 850

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0209022018

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017
MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrita no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: JJ MOLAS BAHIA LTDA— ME, CNPJ no.
19.640.211/0001-17. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de
obra para veículos pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura:
09/02/2018. Vigência: Até 28 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 20.428,00 (vinte
mil quatrocentos e vinte e oito reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vã ao site https:!/www.portaideassinaturas.coni.br:443 e utilize o código 8cEA-1 787-4899-3A51.
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QUINTA-FEIRA • 01 DE MARÇO DE 2018

01/02/2018 08:2617 - Nota Fiscal Eletronica

ESTADO DA BAHIA

Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 19640211000117
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4823264549001
J J MOLAS BAHIA LTDA ME
NOME / RAZÃO
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO JOSE NEVES TEIXEIRA, 1679. LOT. MANOEL COTRIM
MUNICIPIO / UF: Guanambi / BAHIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o)
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria
Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 01/02/2018
03/03/2018
VÁLIDO ATÉ:
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LK2NDMYMD

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77a03b4a-d613-4d34-80d9-bce220e9dd39

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

Emissão: 16/02/2018 09:03

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20180381009
RAZÃO

soci.

J J MOLAS BAHIA LTDA - ME
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

114.724.498

19.640.211/0001-17

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 1610212018, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

20/99/2017'

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: J J MOLAS BAHIA LTDA - ME
CNPJ: 19.640.21110001-17
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
FB), com a
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n 2 5.172. de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal: e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se a situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, do 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. nos
endereços <http://www.reCeita.faZeflda.gOv.br > ou <http://www.pgfn .fazenda.gov.br >.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 2 1.751. de 02/10/2014.
Emitida às 10:56:03 do dia 20/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2018.
Código de controle da certidão: 7E05.2436.OA8C.5B39
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome; J J MOLAS BAHIA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 19.640.211/0001-17
Certidão ri0 : 141397114/2017
Expedição: 06/12/2017, às 17:14:46
Validade: 03/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que

J J MOLAS BAHIA LTDA -

ME

inscrito (a) no ÍNPJ sob o n°
do Banco Nacional de Devedores

(MATRIZ E FILIAIS),

19.640.211/0001-17, NÃO CONSTA
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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VOLTAR

CAI ""^ rA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

19640211/0001-17
J E MOLAS PECAS E ACESSORIOS LTDA ME
AV PREFEITO JOSE NEVES TEIXEIRA N 1679 / LOT MANOEL COTRIM
/ GUANAMBI / BA / 46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2018 a 14/02/2018
Certificação Número: 2018011612125939086694

Informação obtida em 30/01/2018, às 15:22:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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IMPRIMIR

CONTRATO N°.0215022018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/201 7
O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°. Centro, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa BR TRATORES PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ - 41.969.346/0001-80, com sede Avenida Barão do Rio Branco, 1964, Bairro
São Francisco, Guanambi - BA,representada por seu representante legal, Sr. Clynton de Carvalho Avila,
CPF 391.690.576-72 e RG n° 1857002 SSP/MG, denominando - se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇO,
aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, 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 SRP N°. 13/2017, pelo
Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas
modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE
PREÇOS aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, 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 SRP N°. 13/2017.
§ 10 - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 passam a fazer parte integrante deste

instrumento contratual independente de transcrições.
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§ 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.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
Este instrumento vigorara ate 28 de março de 2018, 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.

-

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES 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, dentr
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, SIN° - 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

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$ 10.180,00 (dez mil cento e oitenta reais) referente ao lote 06, o preço será
fixo, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO
PRESENCIAL SRP N°.13/2017.
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: 02.05.00 - 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, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida
de autorização escrita e fundamentada do Prefeito.
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10 ,
da Lei Federal N°. 8.666/93.
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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
Presencial SRP N°. 13/2017.
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, 15 de fevereiro de 2018.

JUS
Prefe

FONSECA
nici.io de Matina-BA.
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Nome:
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO XII N 9 852

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0215022018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: BR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 41.969.346/0001-80. Objeto:
aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos pesados,
com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 08/02/2018. Vigência: Até 28 de
março de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 10.180,00 (dez mil cento e oitenta reais).
JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vã ao site https:I/www.00rtaldeassinaturas.coni.br:443 e utilize o código 3894-C2C7-FB56-0523.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF: 41969346000180
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1681923

NOME 1 RAZÃO
BR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 1.964. SAO FRANCISCO
MUNICIPIO / UF: Guanambi / BAHIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o)
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto á Procuradoria
Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 02/02/2018
VÁLIDO ATÉ:
04/03/2018
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LK3MZKYMD

Ljnk3 TocnoloQIa Ltda
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ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 18/01/201811:51

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 1130 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N° 20180177189

RAZÃO SOC1A

B. R TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
NSCRIÇAO ESTADUAL

CNPJ

028.S56 653

41.969.34610001-80

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba lodos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriorrnente.

Emitida em 18/01/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/tww.sefaz.ba.gov.br

Válida com

a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 41.969.346/0001-80
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:55:00 do dia 01/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2810212018.
Código de controle da certidão: 6641.CCDF.35A7.59AA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

03/01/2018

VOLTAR

CALIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

41969346/0001-80
B R TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA
AV BARAO DO RIO BRANCO 1964 / SAO FRANCISCO / GUANAMBI / BA
/46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2017 a 27/01/2018
Certificação Número: 2017122906273190629115

Informação obtida em 03/01/2018, às 10:36:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/Mw.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriZ35O9991 &VÃRPessoa35O999l &VARUfBA&VAR... 111
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: E. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.969.346/0001-80
Certidão fl° : 135216593/2017
Expedição: 10/08/2017, às 14:23:04
Validade: 05/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que E. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 41.969.346/0001-80, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

àes: cnqT:r.us.br
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PODER JUDICIÁRIO
IÇA DO TRAE3ALHC

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

41969346/0001-80
8 R TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA
AV BARAO DO RIO BRANCO 1964 / SAO FRANCISCO / GUANAMBI / BA /
46430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 17/01/2018 a 15/02/2018
Certificação Número: 2018011706461488023363

Informação obtida em 02/02/2018, às 16:57:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada
à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

e p,FvTuRADe

Matina

CONTRATO N° 0226022018

O MUNICÍPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na Rua
Riacho de Santana, sln, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela Secretária
Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de Identidade n°
572139764 e CPF n° 603177.015-68, doravante denominada Contratante, e de outro lado,
Celismar Calado de Jesus, residente na Fazenda Caldeirão, Zona Rural Município de Matina Bahia, portador do RG n° 16.724.373-00 SSP/BA e CPF n° 007.917.755-77, 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° 01/2018-CP,
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 licitatório na modalidade de
CHAMADA PÚBLICA n° 01/2018-CP
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 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 início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até 31
de dezembro de 2018 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$
19.296,00 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais), sendo este valortotal da DAP n°:
SDW0007917755771406160841, conforme o julgado na Chamada Pública n° 01/2018-CP, com a
listagem anexa a seguir:

CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com
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A serviço do povo

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

PREfEITURA 0€

Matina

ITEW

DESCRIÇÃO
UNID
QUAN1 PREÇO UNI
Batata doce, de boa qualid
firme, sem ferimentos ou defei
05 Não deve apresentar perfuraç
kg
3.000
1,80
machucados,
coloração
característica.
Coco
Verde,
in
nat
consistência firme, de prim
qualidade, apresentando grau
maturação tal que lhe permit
manipulação, o transporte e
conservação
em
condiç
Un.
400
11 adequadas para o consumo. Co
1,49
ausência de mofo, umid
machucaduras,
sujidac
parasitas
e
larvas.
P
aproximado do maço 400g.
Goiaba, vermelha, 10 qualid
fresca; com aspecto; cor; cheir
sabor próprio; com polpa firm
intacta; tamanho e cobra
uniformes; isenta de fertilizan
sujidades, parasitas e larvas; E
kg
3.500
16 danos físicos e mecânicos oriun
3,50
do
manuseio
e
transpc
superfície lisa, em estágio
amadurecimento adequado
consumo.
Limão Tahiti, orgânica, in nat
cor característica, consistêr
firme, de primeira qualidade, a
de permitir a manipulação,
transporte e a conservação
kg
150
18 condições adequadas para
2,80
consumo. Com a ausência
mofo, umidade, machucadu
sujidades, parasitas e larvas.
Tomate, de primeira qualidade,
tamanho
médio,
30 aproximadamente
60%
350
kg
1,80
maturação, sem ferimentos
defeitos, tenros, sem manc
com coloração uniforme e brilho
Valor total R$: 19.296,00 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais)

PREÇO TOTAl

5.400,00

596,00

12.250,00

420,00

630,00

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 orç. éntária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZ
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina— Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com
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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 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.
CLÁUSULA 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.
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com
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CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.° 01/2018-CP, 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.
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 á 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 31 de dezembro de 2018
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, 26 de fevereiOde 2018.
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LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
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CELISMAR CALADO DE JES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:

Ô
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Nome:
CPF: 0LO.
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Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELIO ALVES FONSECA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25f59870-3025-4739-a65f-344e0d4e5cc5

Matina

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0226022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratada: Celismar Calado de Jesus, inscrito
no CPF sob o n°. 007.917.755-77. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina - Ba. Assinatura:
26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 19.296,00
(dezenove mil duzentos e noventa e seis reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https:I/www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3894-c2c7-FB56-0523.
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CONTRATO N° 0326022018

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede
na Rua Riacho de Santana, s/n, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representada
pela Secretária Municipal de Educação Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira
de Identidade n° 572139764 e CFF n° 603.177.015-68, doravante denominada Contratante, e
de outro lado, Leidimaura de Jesus Chagas Nogueira, residente na Fazenda Baraúna, Zona
Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG no 12.824.934-00 SSP/BA e CPF n°
027.858.245-12, 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° 0112018-CP, 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 licitatório na
modalidade de CHAMADA PUBLICA n°. 01/2018-CP.
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 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 início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento
até 31 de dezembro de 2018 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:
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, Sin - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com
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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$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), sendo este valortotal da DAP n°:
SDW0027858245121108160406, conforme o julgado na Chamada Pública n° 01/2018-CP,
com a listagem anexa a seguir:

ITE
M

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

2,00

2.600,00

Couve manteiga, orgânico, in
natura, de primeira qualidade,
apresentando
grau de evolução
13
1.300
Un
completo do tamanho, aroma e
cor próprios. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
Valor total: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 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: 33.9.030.00.00 - 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 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.
CLÁUSULA ONZE:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 11, 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, có.ias das
Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de
CNPJ: 28.151.99810001-44
Rua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 - CEP: 4648 -000 - Matina - Bahia
E-mail: secreta riadeeducacaomatina@hot iI.co
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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
ONTRATADO;público, respeitando os direitos do CONTRATADO,
b.
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.° 01/2018-CP, 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.
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:
r carta,
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação,
consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, Sin - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia
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a. por acordo entre as partes,
artes;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 31 de dezembro de
2018 ou até a entrega total dos produtos adquiridos.
§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 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
privilegiadoque seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as
vias de igual teor e forma, para um só
partes a seguir firmam o presente contrato em 3 (tr
efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.

Matina-Bahia, 26 de fevereiro de 2018.
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LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE
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LEIDIMAURA DE JESUS CHAGAS NOGUEIRA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nomep c
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CNPJ: 28.151.998/0001-44
Rua Riacho de Santana, S/n fone (77) 3643-1007 CEP: 46480-000
E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0326022018
CHAMADA PÚBLICA N°. 01/2018-CP

MUNICÍPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratada: Leidimaura de Jesus Chagas
Nogueira, inscrito no CPF sob o no. 027.858245-12. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina Ba. Assinatura: 26/02/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura.
Valor: R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal.
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