
9) PREFEIW4A 0€ 
SECRETARIA DE M

EDUCAÇÃO a
U~~_ 	- k  

ina 
A serviço do povo 

CONTRATO N. 0201032018 

PREGÃO PRESENCIAL N°.06/2018-PP 

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) 
DE MATINA, inscrita no CNPJ sob o n2 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, Cultura, 

desporto e Lazer LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA, portador da Carteira de Identidade n2 572139764 e CPF 
ng 603.177.015-68, doravante denominada Contratante, e a Empresa SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELI - 
ME, inscrito no CNPJ n2 23.628.796/0001-27, com sede na Rua José Bonifácio, n 117, Vila Nova, Guanambi/BA, 
doravante denominada Contratada, representado por MÁRCIO HENRIQUE REIS MARTINS SANTOS, Carteira de 
Identidade n2 09892985 23 SSP/BA e CPF n2 004.487.725-07, resolvem celebrar o presente Contrato mediante 
as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a "contratação deempresa para aquisição de gêneros alimentícios 
destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, do Município de 
Matina-BA' cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo 
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2.06/2018-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2018-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 nP 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser observado o 
prazo para entrega do produto/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento. 

em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser 
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA: 

a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada; 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos; 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 
decorrentes deste contrato; 
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 

comunicar à Prefeitura Municipal de Matina - Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do 
prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, 
em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
g) entregar o produto/objeto de acordo com a necessidade da Prefeitura após a emissão da Ordem de 
Fornecimento. 

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 	sula Primeira. 
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§ 1.É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
§ 2.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$ 77.050,00 (setenta e sete mil e cinquenta reais), referente ao LOTE II, os preços ofertados 
somente poderão sofrer os reajustes determinados pelo Governo Federal, mediante comprovação e pedido por 
escrito, de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N2. 06/2018-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. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N. 8.666/93, este Contrato 
poderá ser rescindido ainda: 

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a 
continuidade do mesmo; 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 
§ 1. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão 
unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada da 
Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma 
estabelecida no art. 79, §§ 1 e 2, da Lei Federal N. 8.666/93. 
§ 2. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma 
estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1, da Lei Federal N. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações 
assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão N9. 06/2018-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. 

§ 1. A execução do presente contrato será fi calizado por servidor designado através de Portaria. 
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§ 2. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corres ponsabilidade sua ou do responsável 
pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade 
decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

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

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

Matina-Bahia, 01 de março de 2018. 

LUCI ENE NEVES CA' iSSOSOUZA 
SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

CONTRATANTE 

SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIREJ - 
cR796IUO -27 
SANTOS REIS DISTRIB. EIREUME 

Rua José BonfâCO3 111 

46.430-000 B° Vila Nove 
GuanambBA 

TESTEMUNHAS: 

   

Nome: 	 k 	14t4éA 	3. 'i' 

CPF: 

Nome: 	jh 

• 
CPF: 	 - 
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MATINA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEGUNDA-FEIRA • 05 DE MARÇO DE 2018 

ANOXI 1 N 9 852 

  

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0201032018 
Pregão Presencial n°. 06/2018 - PP 

MUNICIPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrito no 
CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratada: SANTOS REIS DISTRIBUIDORA 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no 27.038.787/0001-37, com o valor de R$ 77.050,00 (setenta e sete mil e 
cinquenta reais), referente ao LOTE II. Objeto: contratação de empresa para aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino, do 
Município de Matina-BA. Assinatura: 01/03/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da 
sua assinatura. JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

1 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:!twww. porta ldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3894-c2c7-FB56-0523. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 84e7e55d-35d0-4203-90d4-00916c3ef110



 

PHEFEZTURA 0€ 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO N2. 0202032018 

PREGÃO PRESENCIAL N°.07/2018-PP 

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrita no CNPJ sob o n2  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 n2  572139764 e CPF n2  603.177.015-68, doravante denominada 
Contratante, e a Empresa CT LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ n2  
18.867.596/0001-97, com sede na Avenida Gov. Nilo Coelho, s/n2, Quadra 6 -A, Lote 24, 
Bairro: São Sebastião, Guanambi/BA, doravante denominada Contratada, representada por ELY 
CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, Carteira de Identidade n2  991471148 SSP/BA e CPF n 
841.161.455-72, resolvem celebrar o presente Contrato mediante as disposições expressas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de pessoa física ou jurídica para prestar o 
serviço de transporte escolar de alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do 
Município de Matina. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Presencial n2  07/2018-PP, 
bem como a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais documentos, os quais 
se constituem em partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de menor preço. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Matina, o objeto deste Contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 12  e 2,  da Lei n2  8.666/93. 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 
estabelecidos no parágrafo anterior, salvo se as supressões resultarem de acordo celebrado 
entre os contratantes, conforme Art. 65, parágrafo 2, inciso II da Lei 8.666/93; 

CNPJ: 28.151.998/0001-44 
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46.480-000 - Matina - Bahia 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - as eventuais modificações dos termos deste Contrato, poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos casos referidos no Artigo 65 da Lei n2  8.666/93, 
mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá: 

a) - acompanhar, fiscalizar e conferir os produtos ora contratados; 
b) - efetuar o pagamento pelos produtos, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona; e 
c) - rejeitar, no todo ou em partes, o fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à Contratada enquanto vigorar este Contrato: 

a) realizar o serviço de acordo ao especificado neste edital, seguindo calendário escolar; 
b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos fornecimentos para confronto 
de informações; 
c) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que 
ocorra durante a vigência deste Contrato; 
d) arcar com os ônus referentes execução do objeto do presente contrato, inclusive o 
pagamento de encargos trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários, cuja 
responsabilidade pelo pagamento não poderá, em hipótese alguma, ser transferida para o 
Contratante; 
e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; .f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao 
fornecimento do objeto contratado; 
g) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
h) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
iJ manter preposto, aceito pela Contratada, no local, para representá-lo na execução do 
contrato; e, 
j) reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos serviços. 
1) submeter seus veículos às vistorias técnicas determinadas pela CONTRATANTE; 

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

a) Na forma disposta no artigo 72, da Lei 8.666/93, fica autorizada a subcontratação parcial do 
objeto do contrato, desde que os veículos a serem utilizados pela subcontratada seja 

CNPJ: 28.151.99810001-44 
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submetidos a avaliação prévia, devendo estar em condições de segurança compatíveis com a 
legislação de regência. 

b) Na hipótese de subcontratação, a subcontratada deverá atender todas as exigências técnicas 
prevista neste contrato, notadamente o quanto previsto na cláusula quinta. 

c) A subcontratação parcial do serviço não exime a CONTRATADA das responsabilidades 
previstas neste contrato ou mesmo do edital do certame, respondendo pelos serviços 
executados pelos subcontratados. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO AMPARO LEGAL 

A lavratura do presente Contrato decorre do Pregão Presencial n2  07/2018-PP, realizada com 
fundamento na Lei n2  8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR 

O valor totaldo presente Contrato é de R$ 1.846.238,00 (um milhão oitocentos e quarenta e 
seis mil e duzentos e trinta e oito reais). 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

No caso de renovação do contrato se tomará por base o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe 
substituir. 

8.1. A revisão de preços, nos termos do art. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de 
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, 
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço 
que se tornou excessivo. 

8.2. O valor estipulado na proposta inicial poderá ser reajustado em conformidade com o Art. 
65, inciso II, alínea "d" da Lei n2  8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante emissão de ordem bancária 
em favor da CONTRATADA, em até 20 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
na forma do Edital de Pregão Presencial n2. 07/2018-PP, devidamente atestada por servidor da 
Prefeitura Municipal de Matina. 

9.1 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que a liquidação da despesa, aque 
será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o 
Contratante. 
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9.2 - O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas 
faturas, uma correspondente à própria fatura e outra suplementar, referente ao valor do 
reajustamento devido, podendo ambas as faturas tramitar conjuntamente, a critério da 
Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- 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 Orçamentária: 02.03.00 - Secretaria Municipal 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: 2102 - Manutenção do Ensino Médio 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE 
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

A vigência deste contrato se dará a partir da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 
2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que observadas as 
disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES 

O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste contrato, sem justificativa 
expressamente aceita pela Contratante, apresentada por escrito pela Contratada antes da data 
prevista inicialmente para a sua execução, sujeitará a mesma a todas as sanções previstas na 
Lei n2  8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, tais como: 

a) advertência; 
b) multa de 0,3% ao dia até o limite de 10% do valor do contrato, além da cumulação com as 
demais sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93; 
c) Suspensão da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

CNPJ: 28.151.99810001-44 
Rua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46.480-000 - Matina - Bahia 

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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Matina-Bahia, 02 de março de 2018 

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA 
Sec. Municipal de Educação 

CONTRATANTE 

 

- 	
P.IffEJRA De 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 1 
a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - a rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 

• escrita e fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Riacho de Santana, no Estado da Bahia, para dirimir quaisquer 
dúvidas suscitadas na execução do presente Contrato. 

E, para validade do que pelas partes ficou acertado, firma-se o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na 

presença de duas testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes assinado. 

(à 	
r 

ACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA CTL 
CONTRATADO '18.867.59610001 -9 r 

CT LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS JO 
Av. Governador Nilo Coelho, 96 

LCEP: 46.430-000! Guanambi - BA—,  

Nome:  tt9fl0  Qojtdo 	uDta 

CPF:OqO.  552.i65- c B 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	di  
CPF:O3. 

CNPJ: 28.151.99810001-44 
Rua Riacho de Santana, S!n — fone (77) 3643-1007 - CEP: 46.480-000 - Matina — Bahia 

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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EXTRATO DE CONTRATO N°. 0202032018 

Pregão Presencial n°. 07/2018 - PP 

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: CT LOCACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 18.867.596/0001-97, referentes aos ITENS (linhas) 01 à 
49, perfazendo o valor total de R$ 1.846.238,00 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil e duzentos e 
trinta e oito reais). Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica para prestar o serviço de transporte 
escolar de alunos de escolas públicas residentes na Zona Rural do Município de Matina/BA. Assinatura: 
02103/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. JUSCÉLIO ALVES 
FONSECA - Prefeito Municipal. 

e 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3894-C2C7-FB56-0523. 
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SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO N° 0221032018 QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MATINA E A EMPRESA NP PROMOÇÃO DE 
EVENTOS LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrito no CNPJ: 
28.151.99810001-44, situada à com sede na Rua Riacho de Santana, sin, Centro, 
Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela Secretária Municipal de 
Educação, Cultura, Desporto e lazer, Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da 
Carteira de Identidade n° 572139764 e CPF n° 603.177.015-68, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA 
- ME, situada na Rua Teodoro Antonio Novais Bairro São Cristovão, n° 200, Caculé 

BA, cadastrada no CNPJ sob o n° 23.542.577/0001-20 e Insc. Municipal n° 
• -00000221249, neste ato representado pelo Senhor Odenilson de Freitas Santos, 

portador do RG n° 09.644.421-59 SSP/BA e CPF n° 004.554.148-58, doravante 
denominada CONTRATADA, em vista o constante no PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE N° 17/2018, resolvem celebrar o presente contrato mediante as 
cláusulas adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem como objetivo a contratação de empresa 
para apresentação de show musical da banda 100 parea, no dia 07 de abril, em 
comemoração ao aniversário de 29 anos de emancipação política do Município de 
Matina, especificado na cláusula terceira, com vigência de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua assinatura. 

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

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

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

Atração Data Duração 
BANDA 100 PÁREA 07/04/2018 02h00min 

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

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC., DE EDUCAÇÃO CULTURA 
DESPORTO E LAZER 

CNPJ: 28.151.99810001-44 
Rua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 — CEP: 46480-000 - Matina - Bahia 

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 2.117 - Comemorações de Festividades. 
Projeto/Atividade: 2.308 - Gestão das Ações do fundo de Cultura do Estado da 
Bahia - FCBA. 
Elemento: 3.3.90.39.00.00 - Outro Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários. 
Fonte: 10— Recursos Vinculados. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR - A CONTRATADA receberá pelos serviços 
prestados a importância de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), cujo pagamento 
será efetuado em duas parcelas iguais de R$ 21 .500,00 (vinte e um mil e quinhentos 
reais), sendo a primeira parcela na a assinatura deste instrumento contratual e a 
segunda parcela até 10 (dez) dias após a realização do evento. 

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes da execução do presente contrato 

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

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

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

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

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

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

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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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O presente contato será 
afixado no mural da Prefeitura Municipal, no prazo de 05 dias, contados da data de 
sua assinatura. 

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

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

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

Matina, 21 de março de 2018. 

LUCILEt'E NEVES CARDOSO SOUZA 
SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

CONTRATANTE 

44'  (Fe  
NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME 

CONTRATADA 

NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTUA• ME 
CNPJ: 23.542.577/000120 

RUA TEODORICO A. NOVAIS, 200 
SÃO CR1STÓVAO CACULÉ - BA 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  Wpb  OU 	 Nome: 
CPF:03. 	 - 	 CPF:  QqO. 65 

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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EXTRATO DE CONTRATO N° 0221032018 

INEXIGIBILIDADE N° 17/2018 

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: NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA 
- ME, inscrito no CNPJ sob o n° 23.542.57710001-20. Objeto: contratação de empresa para apresentação de 
show musical da banda 100 parea, no dia 07 de abril, em comemoração ao aniversário de 29 anos de 
. 

	

	emancipação política do Município de Matina. Assinatura: 21/03/2018. Vigência: 60 (sessenta) dias, 
contados de sua assinatura. Valor total de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). LUCILENE NEVES 
CARDOSO SOUZA - Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e lazer. 

40 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.corn.br:443  e utilize o código FFE6-C1 1 3-EB8O-0F42. 
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Matina SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO N° 0123032018 

Termo de Contrato celebrado entre a Prefeitura 
do Município de Matina e a Empresa NP 
PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA— ME. 

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.99810001-44, situada à com sede na Rua 
Riacho de Santana, sln, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Educação, Cultura, Desporto e lazer, Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da 
Carteira de Identidade n°  572139764 e CPF n°  603177.015-68, doravante denominada 
CONTRATANTE, a Empresa NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob n° 
23.542.577/0001-20, com sede à Rua Teodoro Antonio Novais, N° 200, Bairro São Cristovão, Caculé - BA, 
neste ato representado pelo Sr. Odenilson de Freitas Santos, de ora em diante denominada CONTRATADA, 
por força do Processo Dispensa de Licitação n° 18/2018, têm entre si como justos e acordados celebração do 
presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 

1 - DO OBJETO DO CONTRATO 
1.1 - contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de equipamento de som e 
iluminação, para apresentação dos shows artísticos, no dia 07 de abril, em comemoração ao aniversário de 29 
anos de emancipação política do Município de Matina, deste instrumento contratual. 

2- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato, como se nele 
estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 

2.1.1 - Dispensa de licitação n° 1812018; 

2.2 - Os documentos referidos em 2.1, são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, 
definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

3-DA VIGÊNCIA 
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura deste instrumento contratual até 30 de maio de 2018. .4—DO PREÇO 
4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato, e no valor total de R$: 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais). 
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no mesmo todas as 
despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 
financeiro de 2018, a saber: 

UNIDADE: 02.03.00 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporte e lazer. 
PROJETO: 133920502.117 - Comemoração de Festividades 
ELEMENTO: 33.90.39.00.00 - Outros Serviços De Terceiro Pessoa Jurídica 
FONTE DE RECURSOS: 00 

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 - O presente contrato terá vigência até 30 de maio de 2018, contados a partir da assinatura contratual, 

5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue em até12 hs anterior a realização do evento, que será 
realizado no dia 07 de abril de 2018. 

6- DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento devido ao contratado será efetuado na Secretaria Municipal de Educação,Cultura, Desporto 

CNPJ: 28.151.99810001-44 
ua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahi 

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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e Lazer, em até 10 (dez) dias após a realização do evento, mediante apresentação de nota fiscal/fatura. 

6.2 - A nota fiscal/fatura, que apresentar incorreções será devolvida à Contratada e o seu vencimento ocorrerá 
em igual período acima. 

6.3 - O pagamento será feito mediante transferência eletrônica ou cheque pelo Setor da Secretaria Municipal 
de Educação de Municipal de Matina/BA. 

6.4 - À CONTRATADA fica vedada a negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida através 
da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja, 
diretamente para CONTRATANTE. 

6.5 - Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento, ainda que a 
requerimento do interessado. 

6.6 - Antes de efetuar o pagamento, será verificada a regularidade do contratado junto aos órgãos fazendários, 
mediante consulta "online", cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento. 

7-DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o 
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 

8 - DAS RESPONSABILIDADES 
8.1- A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, 
consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros. 
8.2 —A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, não se admitindo, 
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega, tenham adulterado ou 
fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos. 

9— DAS PENALIDADES 
9.1 - O não fornecimento dos serviços no prazo de 12 hs anterior a realização do evento, determinado pela 
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, commulta de 5% ( cinco por cento) sobre o valor 
do contrato. 
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir 
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
9.3 - As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 
compensatório, mas simplesmente moratória e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de 
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de 
rescisão do pacto em apreço. 
9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e contratar 
com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da aplicação de 
tal medida punitiva, bem como a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-itens 
precedentes. 
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA tiver 
direito ou cobrados judicialmente. 
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da 
administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem 
prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

10— DA RESCISÃO 
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n0 
8.666/93 e suas alterações. 	 r 

10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos 1 a Xl, do art. 78 da lei  
federal n° 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente dJ 

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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NP PROMOÇÃO ÚE EVE TOS LTDA - ME 

TESTEMUNHAS: 

Nome:(Pjj1  cL ' .9J 
CPF:  o 

 

PREFfflURAO€ 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

a dez por cento do valor do contrato. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTEou a 
terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento contratado, isentando esta última de 
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
11.2- Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n° 8.666/93 e suas alterações, que 
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública. 

12- DA TOLERÂNCIA 
12.1- Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá 
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

13— DO FORO 
13.1 - Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Riacho 
de Santana, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

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

ÁiJdtAlI' 
LUCILÈ E N ES C "OSO SOUZA 

SECRETÁRIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

a 

Matina - Bahia, 23 de março de 2018. 

L 

NP PROMOÇAO  DE EVENTOS LTDA. ME 
CM: 23.542.577/0001.20 

RU TEODORICO A. NOVAIS, 200 
SÃO CRISTÓVAO - CACULÉ - BA 

Nome:  b 	
a)L 

CPF:0t0 

CNPJ: 28.151.99810001-44 
Rua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia 

E-mail: secretariadeeducacaomatinahotmaiI.com  
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MATINA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO QUARTA -FEIRA • 28 DE MARÇO DE 2018 

ANOXI 1 N9864 

  

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0123032018 

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: NP PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA 
- ME, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 23.542.577/0001-20. Objeto: contratação de empresa especializada na 
. 

	

	prestação de serviço de locação de equipamento de som e iluminação, para apresentação dos shows 
artísticos, no dia 07 de abril, em comemoração ao aniversário de 29 anos de emancipação política do 
Município de Matina. Assinatura: 23/03/2018. Vigência: até 30 de maio de 2018, contados de sua 
assinatura. Valor R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA - 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e lazer. 

1 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código FB9C-C468-B8BC-D8OA. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 0206201704, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRAIVO N° 20/2017, CREDENCIAMENTO N° 01/2017 

O MUNICÍPIO DE MATINA - BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob n° 16.417.800/0001-42, com sede à Praça Helena 
Carmem de Castro Donato, SINO, cidade de Matina/BA, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscelio Alves Fonseca, brasileiro, casado, 
portador da cédula de identidade RG n° 04931271-51 e CPF no 513.753.035-
20, e do outro lado Diego Henrique Fernandes Guedes, inscrito no Cadastro 

de Pessoa Física CPF sob o n°. 033.092.285-84, RG sob o n°. 14.491.116-70, 
e n° do COREN-BA N°. 363.522, apresenta justo e acertado entre si, de forma 

amigável, o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato do 

Contrato em conformidade com as disposições do art. 79, II a Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, mediante as cláusulas a seguir: 

Cláusula Primeira - As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo 
que fica rescindido a partir do dia 02 de março de 2018, o Contrato n° 
0206201714, consoante disposto no art. 79, inciso II, da Lei n°. 8.666/93. 

Cláusula Segunda - Fica, desde já, distratado e rescindido o contrato e, para 
todos os fins de direito, encerrada a sua vigência para, a partir da data da 
assinatura do presente termo, para nada mais reclamarem as partes, em Juízo 
ou fora dele. 

Cláusula Terceira - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
DISTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Riacho de Santana, BA. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

Matina, 02 de março de 2018. 

JUSELIQFOLSEÕA 
PREFEfFU 	U IC'At DE MATINA 

btGO HENIQUE FERNANDES GUEDES 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

  

Nome: 	 jclev 
CPF: 0q0.5s  

Nome:ÇX.Tmu'Âd3 ~ 

Praça Helena Carrnem de Castro Donato, 51N°  - Tel. 77 3643-1006 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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ECA 
DE MATINA 

Nome:Gj 	MÍ4A2  4II )L\W 
CPF:  or. 

Nome: 
CPF:.%3Q,  <7g 'o 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.80010001~42 

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 0206201714, VINCULADO AO 
PROCESSO ADMINISTRAIVO N° 2012017, CREDENCIAMENTO N° 01/2017 

O MUNICÍPIO DE MATINA— BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
sob n° 16.417.800/0001-42, com sede á Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN°, cidade 
de Matina/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscelio Alves Fonseca, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n°04931271-51 e CPF n°513.753.035-
20, e do outro lado LARISSA HELEN LIMA MATOS, portador do RG n° 14.294.491-28 SSP/BA, 
inscrita no CPF sob o n° 028.800.885-50, CRM-BA 28262, apresenta justo e acertado entre si, 
de forma amigável, o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato do Contrato em 
conformidade com as disposições do art. 79, II a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
mediante as cláusulas a seguir: 

Cláusula Primeira - As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo que fica 
rescindido a partir do dia 01 de março de 2018, o Contrato n° 0206201714, consoante disposto 

• 
no art. 79, inciso II, da Lei n°. 8.666/93. 

Cláusula Segunda - Fica, desde já, distratado e rescindido o contrato e, para todos os fins de 
direito, encerrada a sua vigência para, a partir da data da assinatura do presente termo, para 
nada mais reclamarem as partes, em Juízo ou fora dele. 

Cláusula Terceira - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do DISTRATO, as 
partes elegem o foro da comarca de Riacho de Santana, BA. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

Matina, 01 de março de 2018. 

\j3)V1 - jQ(\- 	xLro  'rftAÀ.o 
LARISSA HELEN LIMA MATOS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

WeÀ «5A5  TÇkt\ 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal:  vvv.matina.ba.gov.hr  
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICtPIO 1 
MATINA 

TERÇA-FEIRA • 27 DE MARÇO DE 2018 

Á 	ANO XIIN 2B63 

CONTRATOS 

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO N° 0206201714, VINCULADO AO PROCESSO 

ADMINISTRAIVO N° 20/2017, CREDENCIAMENTO N° 01/2017 

O MUNICÍPIO DE MATINA— BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n° 

16.417.800/0001-42, com sede à Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N°, cidade de Matina/BA, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscelio Alves Fonseca, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG n° 04931271-51 e CPF n° 513.753.035-20, e do outro lado LARISSA HELEN LIMA MATOS, portador 

do RG n° 14.294.491-28 SSP/BA, inscrita no CPF sob o n° 028.800.885-50, CRM-BA 28262, apresenta justo e 

acertado entre si, de forma amigável, o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato do Contrato em 

conformidade com as disposições do art, 79, II a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas 

1 
a seguir; 

Cláusula Primeira - As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo que fica rescindido a partir do dia 01 de 

março de 2018, o Contrato n°0206201714, consoante disposto no art. 79, inciso li, da Lei n°. 8.666/93. 

Cláusula Segunda - Fica, desde já, distratado e rescindido o contrato e, para todos os fins de direito, encerrada a 

sua vigência para, a partir da data da assinatura do presente termo, para nada mais reclamarem as partes, em Juízo 

ou fora dele. 

Cláusula Terceira - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do DISTRATO, as partes elegem o foro da 

comarca de Riacho de Santana, BA. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas. 

Matina, 01 de março de 2018. 

JUSCELIO ALVES FONSECA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

LARISSA HELEN LIMA MATOS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificaçao de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 526A-1755-456A-9315. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

.ba.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: a3fba131-593d-4767-af46-58cd2d84e109


