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

CONTRATO N° 0328052018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 1612018-PP 

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, sino, 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 DIAMANTINA VEICULOS LTDA pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 04.542.610/0001-78, estabelecida á Av Presidente Dutra, 
sin, KM 836, Ipanema. Vitória da Conquista/BA. através de seu representante LEONIDAS SILVEIRA FERRAZ 
CARDOSO. portador de cédula de identidade n° 207489653 SSP/BA e CPF n° 407.305.815-00, 
denominando-se a partir de agora. simplesmente. CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 'Aquisição 
de 02 veículos zero quilômetro, sendo um para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o 
outro para Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Matína", decorrente da 
homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018-PP, pelo Prefeito Municipal 
em 28/05/2018, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações). e às 
seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Aquisição de 02 veículos zero quilômetro, sendo um para Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos e o outro para Secretária Municipal de Assistência Social cio 
Município de Matina", cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do 
processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018-PP. 

§ 1° - O processo, normas. instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018-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 31 de julho 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. 

§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 obr.ações 
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 Fornecim- to da 
Secretaria Solicitante. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SIN° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Mofina - Bahia 
Portal: www.matina.ba.gov.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

      

      

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. 
§ 11. 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$ 153.800,00 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos reais), sendo o LOTE 1, no valor de 
R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais) e LOTE II, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mi! 
reais). O preço será fixo e irreajustável, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de 
licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018- 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. 

a) 	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: 14.807.66210001-82. 

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: 1120 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 
Fonte: 92 - Alienação de Bens 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários 

Unidade: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Projeto/Atividade: 2285 - Ações de Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD - M 
Elemento: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 
Fonte: 29: Transferência FNAS 

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 inadimpléncia 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 s 
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 21, da Lei Federal N°. 8.666/93. 	

1-1 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

§ 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 § 11, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações 
assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão N°. 16/2018-
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. 

§ 10. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais 
solicitantes. 

§ 21. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabil idade 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, 28 de maio de 2018. 

JUSCE FONS 
Pr feito 	• icipal 
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TESTEMUNHAS: 

   

Nome:  ÇF60  d ?L (l& 
CPF. 

 1015 

Nome:  MJ— 
CPF:ÜjQ,  5 5 3.JS 
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MATINA 

SEGUNDA-FEIRA • 28 DE MAIO DE 2018 

ANO XI 1 N 1> 889 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0328052018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 16/2018 - PP 

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

Contratada: DIAMANTINA VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ n° 04.542.610/0001-78. Objeto: Aquisição 

de 02 veículos zero quilômetro, sendo Contratada: DIAMANTINA VEÍCULOS LTDA um para Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos e o outro para Secretária Municipal de Assistência Social do 

Município de Matina". Assinatura: 28/05/2018. Vigência: Até 31 de julho de 2018, a partir da data da sua 

assinatura. Valor global de R$ 153.800,00 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos reais). JUSCÉLIO 

ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https:f/wwwportaldeassinaturascom.br:443  e utilize o código 5427-A7EF-OFF6-F9D9. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N°. 04180525018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 

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 TRIMAG TRATORES COMERCIO 
DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, CNPJ - 06.061.215/0001-07, com sede Av. José Neves 
Teixeira, 880 - Bairro Paraíso, Guanambi - BA, representado 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°. 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. 

§ 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 12 de junho 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; 
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, 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 -  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

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$ 7.884,01 (sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e um centavo), 
referente ao lote 05, 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 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. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

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, 18 de maio de 2018. 

JUSC 10  SFONSECA 
Pref t6 	icí10 	Matina-BA. 

CONTRATANTE 

'Á (hQ Lo  
COMERCIOE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 

CONTRATADA 

r_06.061.21 510001 -011 
T!MAG TRATORES COMERCIO DE 
MAQUiNASAGRICOLAS LTDA ME 

L Av Jose Neves exelra 880 Pa a,so 
EP 46 40 000 buANAMBI BA 

TRIMAG TRATORE 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF:  o. 	- 

Nome: 

CPF:O'ío  S53. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

LOTE 05 - RETROESCAVADEIRA 416 E 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDA MARCA V. UNIT. (PEÇA) V. UNIT. (MAÔ DE OBRA) VALOR TOTAL 

10 Filtro diesel UN 02 BALDWIN 
R$ 	90,97 R$ 	 15,50 R$ 	21294 

13 Filtro de ar externo UN 02 FRAN 
R$ 	298,50 R$ 	 15,50 RS 	628,00 

14 Filtro de ar interno UN 02 FRAN 
R$ 	182,50 R$ 	 14,20 RS 	393,40 

29 Motor de partida UN 01 WAPSA 
R$ 	1.115,65 R$ 	 98,50 R$ 	1.214,15 

30 Alternador de energia UN 01 WAPSA 
R$ 	1.165,50 RS 	 95,50 R$ 	1.261,00 

35 Dente trazeiro retro UN 12 METISA 
R$ 	93,55 R$ 	 11,55 R$ 	1.261,20 

44 Pino do H UN 06 PNG 
R$ 	88,50 R$ 	 16,85 R$ 	632.10 

45 Bucha do H UN 06 PNG 
R$ 	53,91 R$ 	 14,82 R$ 	412,38 

46 Pino retro Trazeiro UN 02 PNG 
R$ 	79,55 R$ 	 16,85 RS 	192,80 

47 Bucha retro Trazeiro UN 04 PNG 
R$ 	47,17 R$ 	 16,85 R$ 	256,08 

48 Retentor eixo dianteiro UN 04 AGEL 
R$ 	35,55 RS 	 10,11 R$ 	182,84 

49 Rolamento eixo dianteiro UN 02 NSK 
R$ 	178,55 R$ 	 53.91 R$ 	464,92 

59 Disco de freio UN 08 MOLDIMIX 
RS 	38,75 RS 	 10,50 R$ 	394,00 

60 Separador de freio UN 08 MOLDIMIX 
R$ 	38,75 RS 	 8.55 R$ 	378,40 

VALOR DO LOTE 05 R$: 7.884,01 (SETE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) 
R$ 	7.88401 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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7 
MATINA 

  

  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEGUNDA-FEIRA • 28 DE MAIO DE 2018 

ANO XI 1 N 9 889 

 

   

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0418052018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

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: 
18/05/2018. Vigência: Até 12 de junho de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 7.884,01 (sete mil 
oitocentos e oitenta e quatro reais e um centavo). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vã ao site https:f/wwv/.portaldeassinaturas.conl.br:443 e utilize o código 5427-A7EF-OFF6-F9DO. 
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ESTADO DA BAHIA 	 03/05/2018 10:5657 - Nota Fiscal Eletronica 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças 

PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 - CENTRO -46430-000 Guanambi - BA 
CNPJ: 13982640000196 

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

CNPJ/CPF: 06061215000107 
INSCRIÇÂO MUNICIPAL: 419390 

NOME! RAZÃO 	TRIMAG TRATORES - COM.DE  MAQ. AGRICOLAS LTDA - ME 
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE NEVES TEIXEIRA, 880 COMERCIO. PARAISO 
MUNICIPIO! UF: GUANAMBI / BA 

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. 

ATA EMISSÃO: 03/05/2018 

VÁLIDO ATÉ: 	02/06/2018 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LM1NTYYMD 

E-mail:fiscalguanambihotmail.com Site: http:/íwww.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 34524318 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesso: http:/Jguanambi.ba.link3.com.br:3390/13-grpiServicos.htm1  para verificação. 

k3 ccnoogia l,(ca 	1 
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'1 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 15/04/2018 11:50 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(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°' 20180882828 

• RAlÃO SOCIAL 

TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

066.913.568 06.061.215/0001-07 

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 ria 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 posteriormente. 

Emitida em 15/04/2018, 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://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. 

Pãina 1 de 1 	 RelCerridaoNegativa.rpt 
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13/12/2017 

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 
h. 	 FEDERAIS E À DÍVIDA 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 n° 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 oé órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á 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 n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:f/www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:38:22 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1110612018. 
Código de controle da certidão: 104D.E98E.CDDB.7E11 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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14/05/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSmprimirPapeI.asp  

VOLTAR 

CAIXA 
C.AIXJ ECONÕMC.A FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	06061215/0001-07 

Razão Social: TRIMAG TRATORES COM DE MAQS AGRI LTDA ME 

Nome Fantasia:TRIMAG TRATORES 

Endereço: 	AV JOSE NEVES TEIXEIRA 880 / PARAISO / 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: 04/05/2018 a 02/06/2018 

Certificação Número: 2018050404595486959985 

Informação obtida em 14/05/2018, às 16:19:44. 

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

hflp./iwww.sifge.caixa.gov  br/Ernpresa/Crf/CrI/FgeCFSImpi imirPapel.asp 
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PODER JUD1C1?.iO 
JUSTIÇA DC TA2HC 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TRIMAG TRATORES - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.061.215/0001-07 

Certidão no: 145199428/2018 
Expedição: 26/02/2018, às 12:02:46 
Validade: 24/08/2018-- 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° 
06.061.215/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base noart. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
ia 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 
Inteinet (http://www.tsr-.jus.br).  
Certidão emiLida gratuitamenLe. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação dás 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. 

;,i•.( 	:::. 	•iu. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

CONTRATO N° 21/2018 

Por este particular instrumento, de um lado Simone Teixeira de Brita Bezerra, 

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob n°. 987.960.205-63, e de outro O 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Órgão Público, CNPJ: 10.420.907/0001-63, já 

qualificados respectivamente como LOCADOR e LOCATÁRIO, na Contrato de 

Locação n° 21/2018, firmado entre partes em data de 23/03/2018, destinada para 

funcionamento do Centra de Fisioterapia do Município de Matina Bahia, tenda por 

objeto a imóvel sito na Rua Cecília Alves de Jesus, s/n, Bairro Ipiranga, nesta cidade 

de Matina Bahia, resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, 

rescindi-lo nesta data, declarando o LOCADOR ter recebido as chaves do mesma e 

constatado, após vistoria, encontrar-se ele nas mesmas condições em que foi 

entregue ao início da vigência da locação, razão pela qual dão as partes mútua 

quitação, para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob tal títula. 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas (02) vias, 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para que surta seus legais 

e jurídicos efeitos. 

Matina, 07 de maio de 2018. 

(32 

LOCADOR 

/1V 

LOCATÁRIO 
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