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

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, inscrita no CNPJ,
sob n° 16.417.80010001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JOSÉ BORGES RAMOS - ME,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no n° 22.680.363/0001-58, estabelecida á
Praça Manoel Novaes, n° 247, Centro, no Município de Matina-BA, através de seu Sócio-Gerente, José
Borges Ramos, portador de cédula de identidade n° 1545136 SSP/BA e CPF n° 919.613.354-68,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de
Fornecimento de "aquisição de equipamentos de informática, destinados ao atendimento dos diversos
setores públicos do município de Matina/BA' decorrente da homologação da licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 22/09/2017, 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 o fornecimento pela
CONTRATADA de "Aquisição de equipamentos de informática, destinados ao atendimento dos diversos
setores públicos do município de Matina/BA'Ç cuja descrição detalhada bem como as obrigações
assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°.
1412017-PP.
10 - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação
§
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017-PP passam a fazer parte integrante deste
instrumento contratual independente de transcrições.
§ 20 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS - Este instrumento vigorará até 30 de dezembro de 2017,
contado de sua assinatura, devendo ser observados os prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega
do produtos/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento.
§10 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser
prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1- da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta.
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes deste contrato;
e) não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina-Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;
g) entregar o produto/objeto na secretaria solicitante, em até 05 (cinco) dias corridos 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 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.
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CONTRATO N° 0122092017

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

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos
produtos, objeto do presente contrato, a importância de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), sendo
este o valor da soma total do lote 01, o preço será fixo exceto para as situações previstas em lei, fixada de
acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 14/2017 - PP.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor
competente.
Parágrafo um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL e CNPJ: 14.807.662/0001-82.
Parágrafo dois. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser
emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MATINA e CNPJ:
10.420.907/0001-63.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes deste instrumento
de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte
programação:
Unidade: 02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 1013 - Equipamento do Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS
Projeto/Atividade: 1016 - Equipamento da Secretaria de Administração
Projeto/Atividade: 1022 - Equipamento da Contabilidade Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 1.094 Equipamento da Educação Básica- FUNDEB
Projeto/Atividade: 1.115 Equipamento de Biblioteca Pública
Projeto/Atividade: 1.092 Equipamento Do Ensino Fundamental
Projeto/Atividade: 1.094 Equipamento da Educação Básica - FUNDEB
Projeto/Atividade: 1.107 Construção e Ampliação de Creche
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental - QSE
Projeto/Atividade: 2295 - Gestão de Programas do FNDE
Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Projeto/Atividade: 1120 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos - FR 00
Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2.162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura - FR 00
Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade: 1.073 - Aquis. de equipamentos Hospitalar e Ambulatorial
Unidade: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1056 - Equipamento do FMAS
Projeto/Atividade: 2053 - Serviço de Convivência e Fort.de vínculos as Pessoas com Deficiências
Projeto/Atividade: 2056 - Manutenção do Conselho Tutelar
Projeto/Atividade: 2284 - Programa de CRAS
Projeto/Atividade: 2285 - Programa Bolsa Família - IGDM
Projeto/Atividade: 2294 - Programas de Assistência Social - FNAS
Projeto/Atividade: 2301 - Programas de Assistência Social - FEAS
Projeto/Atividade: 2310— Programa IGD SUAS
Projeto/Atividade: 2311 - Serviços de Prot. Social a Famílias e Indivíduos - PBVIII
Classificação Econômica 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo
Classificação Econômica: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Classificação Econômica: 4.4.9.0.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos: 00,01,02,04,14,15,18,19,22,29
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 subsi
condições para a continuidade do mesmo;
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CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na
forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto
deste contrato.

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão
unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do
Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma
estabelecida no art. 79, §§ 11 e 2°, da Lei Federal N°. 8.666/93.
§ 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 W. 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°.14/2017-PP.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais,
promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela
CONTRATADA.
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais solicitantes.
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade 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, 22 de setembro de 2017.

JUSCELIO
SECA
Prefeito do
.ípio 'e Matina-BA.
NTRTAN E
1
GESRMOS-ME
ONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: (p
CPF:O} ztI.o

Nome:

CPF:o5s3Gs
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ. 16.417.800/0001-42

CONTRATO N° 0105092017

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO
DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito interno público, inscrita no CNPJ/MF n°
16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro, Matina / BA,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Juscélio Alves Fonseca, brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade RG n° 04931271-51 e CPF n° 513.753.035-20 residente e
domiciliado à Travessa Elginio Campos, n° 39, Centro de Matina Bahia, aqui denominada de
CONTRATANTE, e de outro lado a Senhora Francelina Maria de Jesus, residente na Fazenda
Baraúna, Zona Rural Município de Matina - Bahia, portador do RG n° 5.439.112 SSP/BA e CPF n°
320.313.945-68, aqui denominada de CONTRATADO, estão justas e acertadas para celebrarem o
presente contrato, fundamentados nas disposições Lei n° 8.666/93, e tendo em vista o que consta na
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°48/2017, DISPENSA DE N° 12/2017 resolvem celebrar o presente
contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação e a aquisição de gênero alimentício da agricultura familiar para
alimentação escolar no município de Matina - BA, com o fornecimento de banana prata, com 128
(cento e vinte e oito) caixas de banana, com peso de 20 (vinte) kg cada, para o atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar, cuja descrição detalhada bem como as obrigações
assumidas pela mesma.
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 inicio para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até 29 de
dezembro de 2017 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 QUARTA:
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$
6.016,00 (seis mil e dezesseis reais), sendo este da DAP SDW0320313945681108160858, conforme
dispensa de licitação n° 12/2017, com a listagem anexa a seguir:

ITEM
03

DESCRIÇÃO
UNID.
QUANT.
Banana Prata, orgânica, in natura,
cor característica, consistência
firme, de primeira qualidade, a fim
de permitir a manipulação, o
transporte e a conservação em
Caixas
128
condições adequadas para
consumo. Com a ausência de
mofo, umidade, machucaduras,
sujidades, parasitas e larvas. As
caixas devem ter peso de 20 kg.
VALOR TOTAL R$ 6.016,00 (seis mil e dezesseis reais)

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

47,00

6.016,00
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

CLÁUSULA QUINTA:
No valor mencionado na cláusula quarta 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 SEXTA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
Projeto/Atividade: 2100 - Programa de Alimentação Escolar
Classificação Econômica: 33.9.0.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00 Recursos Ordinários
CLÁUSULA SÉTIMA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quarta, 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 OITAVA:
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 NONA:
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 DÉCIMA:
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 ONZE:
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 DOZE:
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 públi
respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptid
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.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

CLÁUSULA TREZE:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA QUATORZE
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 QUÍNZE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes,
resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DESSEZEIS:
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 DEZESSETE:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante
Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a.por acordo entre as partes;
b.pela inobservância de qualquer de suas condições;
c.quaisquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA DEZOITO
O prazo de vigência do contrato será contado da data de sua assinatura a 29 de dezembro de 2017
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 DEZENOVE:
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, 05 de setembro de 2017.

JUSCE lO VES FONSECA
Prefeito .o un cípio de Matina-BA.
'ONTATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF: «r.

Nome:
CPF:0.5S.
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA
CNPJ: 16.417.800/0001-42

MATINA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0105092017
Dispensa n°. 12/2017
O Prefeito do MUNICíPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICíPIO DE MATINA.
Contratada: Francelina Maria de Jesus, inscrito no CPF sob o n.° 320.313.945-68, Objeto: aquisição de
gênero alimentício da agricultura familiar para alimentação escolar no município de Matina - BA, com o
fornecimento de banana prata, com 128 (cento e vinte e oito) caixas de banana, com peso de 20 (vinte) kg
cada, sendo o valor total de R$ 6.016,00 (seis mil e dezesseis reais). Assinatura: 05/09/2017. Vigência: até
29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito
Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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SEGUNDA-FEIRA • 25 DE SETEMBRO DE 2017
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0108092017

O MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o n.° 16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, sln°, Matina/BA,
neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Juscelio Alves Fonseca, doravante denominada
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa HOFFMAN CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 12.310.201/0001-74, com sede na Rua Umbelina Freitas Santos, 102, Bairro São Cristovão,
Calcule, Estado da Bahia, representada neste ato pelo senhor Claude Felipe Hoffmann Junior, inscrito no
CPF n°: 505.839.725-00 e no RG n°: 0264929977 SSP/BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO, têm justo e contratado entre si o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO
O Objeto do presente contrato é a contratação de empresa para gerenciamento administrativo
e financeiro no monitoramento de obras nas plataformas SICONV, SIMEC - obras 2.0 e SISMOB monitoramento de obras e prestaçao de contas dos recursos do FNDE no SIGPC - sistema de gestão de
prestação de contas.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação n° 13/2017,
do Processo Administrativo n°49/2017, baseada no inciso II, art. 24, c/c o art. 26 da Lei n° 8.666/93
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
Pelo serviço ora contratado o CONTRATANTE pagará ao contratado a importância de R$ 7.900,00 (sete
mil e novecentos reais), será pago em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, sendo o valor de R$
1.975,00 (um mil novecentos e setenta e cinco reais) cada.
CLÁUSULA QUARTA - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento
Orçamentário:
Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Atividade: 2.123 - Manutenção Dos serviços de obras e urbanismo
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 00 - Recursos Ordinários.
CLÁUSULA QUINTA - DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E
PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo
não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O
descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente
instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da _ei
8.666/93, a saber:
- Advertência;
II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administra - .o pelo
período de até 24 meses;
III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste,
calculada sobre o valor correspondente;
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços;
,-...
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V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações
estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado;
Vi - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA SEXTA - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE
- Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos 1 e II e
alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93.
II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, §
61, da Lei 8.666/93.
III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 66, da Lei 8.666/93.
IV - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou
incorreções resultantes da execução dos serviços.
V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
70 da Lei 8.666/93.
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, Art.
VI - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 "caput" da Lei 8.666/93).
VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularização.
VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando
em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93.
IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93.
X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas
consequências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93
CLÁUSULA SÉTIMA - CONSTITUI DIREITOS DO CONTRATADO
- Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a)

devolução de garantia se for o caso;

b)

pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c)

pagamento do custo da desmobilização.

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras,
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no §
10 do art. 65 da Lei 8.666/93.
III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que
seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93.
J
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IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 50, da
Lei 8.666/93.
V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a
data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei
8.666193.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
a- Fornecer elementos para subsidiar a contratada para que a mesma possa realizar o gerenciamento
administrativo e financeiro no monitoramento de obras nas plataformas SICONV, SIMEC - obras 2.0
e SISMOB - monitoramento de obras e prestaçao de contas dos recursos do FNDE no SIGPC sistema de gestão de prestação de contas;
b-proceder aos pagamentos dos honorários contratados.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Será de responsabilidade única do CONTRATADO a execução dos serviços supracitados
na cláusula primeira deste contrato obedecendo aos prazos estabelecidos no mesmo.
CLÁUSULA DECIMA PREIMEIRA - DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
- Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato
poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei.
II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal,
ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências contratuais:
a)

Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda;

b)

Execução da garantia contratual, se houver;

III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO
LICITATÓRIO.
O CONTRATO ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e os casos omissos serão regulamentados pela legislação específica, especialmente as do
Código Civil Brasileiro.
Este contrato está vinculado ao processo administrativo n°49/2017, Dispensa de Licitação n0
13/2017 na forma prevista no art. 55, XI, c/c o art. 24, II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA— DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Durante o período que vigora o presente contrato o CONTRATADO, manterá as condições de
habilitação e qualificação exigidas através dos artigos 28 da Lei 8.663/93.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será da data da assinatura, até 29 de dezembro de 2017, podendo
ser prorrogado, desde que observados as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
1
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana, como único, para dirimir
quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial
que seja.

E por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das
testemunhas abaixo assinadas em três vias de igual forma e teor.

Matina - Bahia, 08 de setembro de 2017.

1

JUS ' LI' ' 'ONSECA
Prefe
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TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:O2Q5-
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0108092017

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no
art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: HOFFMAN
CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.310.201/0001-74. Objeto: contratação de
empresa para gerenciamento administrativo e financeiro no monitoramento de obras nas plataformas
SICONV, SIMEC - obras 2.0 e SISMOB - monitoramento de obras e prestaçao de contas dos recursos do
FNDE no SIGPC - sistema de gestão de prestação de contas. Assinatura: 05/09/2017. Vigência: Até 29 de
dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Sendo o valor total de R$ 7.900,00 (sete mil e
novecentos reais), será pago em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, sendo o valor de R$ 1.975,00
(um mil novecentos e setenta e cinco reais) cada.

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal
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CONTRATO N°. 0115092017

O MUNICÍPIO DE MATINA, por intermédio da Prefeitura Municipal, CNPJ n°
16.417.800/0001-42, situada à Praça Helena Carmem e Castro Donato, sln, neste ato
representado pelo seu titular Juscélio Alves Fonseca, doravante denominado
CONTRATANTE, e a Empresa JC DIGITALIZAÇOES E ASSESSORIA LTDA - ME,
CNPJ no 17.282.034/0001-19, situado à Rua Orlando Alves da Silva, n° 54, Santa Rita,
Caetité, CEP: 46.400-000, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão
Presencial n° 24/2017-PP, Processo Administrativo n° 42/2017, neste ato representado
pelo Sr. JULIANO MIRANDA DA SILVA SOUZA, portador de documento de identidade n°
0853949808, emitido por SSP/BA e CPF: 003.144.575-69 doravante denominada apenas
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato para prestação de serviços com
Digitalização e Indexação de documentos da Prefeitura, locação de software para
consultas online, que se regerá pelas Leis Federais 8.666/93, n° 10.520/02, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto do presente a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços na digitalização de documentos da prefeitura e suas secretarias,
gerenciamento eletrônico em mídias, locação de software para consulta online e
atendimento ao E-TCM.
§ 1' - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato,
acréscimos ou supressões na aquisição dos bens 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.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
Unidade Gestora: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Projeto/Atividade: 2.017— Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 00 Recurso ordinários
III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ 10.800,00 (dez mil oitocentos reais) para prestação
de serviços de Digitalização e Indexação de documentos da Prefeitura Municipal, locação
de software para consulta anime, objeto deste contrato.
§ 1 ° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e reajustável.
§ 20 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e
outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel
cumprimento deste instrumento.
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§ 30

- o pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ou crédito em conta
corrente, em até 30 (trinta) dias corridos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado.

§ 40 - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o
documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de
Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O prazo de vigência do presente contrato é até 29 de dezembro de 2017, contado a partir
da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas às disposições do
art.57 da lei 8.666/93.
§ 10 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública
Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subseqüente, sem ônus para a Administração.

V - CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
A entrega do objeto contratado referente deverá estar de acordo com o prazo estabelecido
pelo Município em conformidade com o estabelecido pelo TCM a partir da assinatura do
contrato.
Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato.
VI - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita
pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às
seguintes sanções previstas nas Leis n° 10.520/02 e n° 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da
federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§ 10

- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objet
entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
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§ 2° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
§ 30 - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização
monetária;
VII - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências
contratuais, e as previstas na Lei n° 8666/93.
§ 11. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a Xl do art. 78 da Lei 8.666/93,
não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
VIII - CLÁUSULA OITAVA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de
execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança
direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
IX - CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
§ 1°. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 21. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Edital.
§ 31. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão
transferência, no todo ou em parte.
§ 40. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, d--de ,
que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.
§ 50. O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da
legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 61. Após o 100 (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia
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b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
70

o

CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus
ADITAMENTOS, na imprensa oficial, conforme Parágrafo único do Artigo 61 da Lei
Federal 8.666/93.
§

X - CLÁUSULA DÉCIMA - FORO
As partes elegem o Foro da cidade de RIACHO DE SANTANA - Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias
de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e
achado conforme.
MATINA- Ba, 15 de setembro de 2017.

JUSC LI • ÂL 5 FONSECA
Prefeito do
nicípio de Matina-BA.
ONi RATANTE
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TESTEMUNHAS:
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CPF:
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA
CNPJ. 16.417.800/0001-42

TERÇA-FEIRA • 03 DE OUTUBRO DE 2017
ANO X J N 2 795

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0115092017
PREGÃO PRESENCIAL N°. 24/2017 - PP

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA.
Contratada: JC DIGITALIZAÇÔES E ASSESSORIA LTDA - ME, CNPJ n°. 17.282.034/0001-19. Objeto:
contratação de empresa especializada para prestação de serviços na digitalização de documentos da
prefeitura e suas secretarias, gerenciamento eletrônico em mídias, locação de software para consulta online
e atendimento ao E-TOM. Assinatura: 15/09/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data
da sua assinatura. Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

JUSCÉLIO ALVES FONSECA
Prefeito Municipal.

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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