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

CONTRATO N°. 0602102017 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito 
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, 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 A.A RODRIGUES SOARES 
TRATORES - ME, CNPJ n°. 12.986.457/0001-04, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 1885, Bairro 
São Francisco, Guanambi - BA, representada por sua sócia, Sra. Alda Alves Rodrigues, CPF 577.802.005-
82 

77 802 005-
82 e RG n°248951993 SSP/SP, 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 leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição 
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatõrio na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL 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 30 de novembro 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. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA.-
a) 

ONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada; 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos: 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações 
decorrentes deste contrato; 
e) não transferir, total ou parcialmente. o objeto deste contrato; 
f) comunicar à Prefeitura Municipal de Matina - Bahia os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva 
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem 
considerados: 
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento da 
Secretaria Solicitante. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

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 É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não 
corresponda ás 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$ 28.630,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta reais), referente ao lote 02, 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, á 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, §§ 11  e 21, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 
autorização escrita e fundamentada 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 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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JUS' LI. . E"NSECA 
Pref o di' u icípio de Matina-BA. 

RATANTE 

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

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, 02 de outubro de 2017. 

A.A RODRIGUESSOARES TRATORES - ME 
CONTRATADO 

-o4 

H' 	'.;.  SOARES TRMORES1 
Av. Baiu do Kx,  SWICO, 5. 5M Fraiascc 

TESTEMUNHAS: 

Nome:tÂflyp7L eJYtdO?-o  '122,t1LflO 
CPF:9f0  563.JGS - 

 

Nome:  G.itM  c 
CPF: 	O8G.r31e56 
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MATINA 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
SEGUNDA-FEIRA • 23 DE OUTUBRO DE 2017 

ANO  1 N9801 

 

   

   

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0602102017 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: A.A RODRIGUES SOARES TRATORES - ME, CNPJ n°. 12.986.457/0001-04. Objeto: aquisição 
de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, 
com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 02110/2017. Vigência: Até 30 de 
novembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 28.630,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta 
reais). 

JUSCÊLIO ALVES FONSECA 
Prefeito Municipal 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https:/Iwww.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3137-1238-F2138-F506. 
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Eridcrçu 

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO 1885 
Coiperenco 
COMERCIO 

Bairro 

SAO FRANCISCO 

   

   

J MufliçpO 

Guanamb 

ísiacc 

BAHIA 

Data Emisso 

04/09/2017 

Situação  IriSCriÇO 

Normal 
CNPJICPF 
	

- 	Inscriçao Municipal 

12986.457/0001 0 
	

'181 11 

ççr-- 	ESTADO DA BAHIA 
	 A Utir2i 715.39 Se CRISiANE SILVA 006 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 
DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

Nome 

A A RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 

Código de controle de certidão: 	LUYOTYYMD 

Ressalvado o d:reID ae a Fazenda Municipal coorar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado Que verem a ser apuradas e certificado que não constam pendências em seu nome. relativas a 
tributos administrados pela Secretario Municpal de Finanças e iriscr!ções em Dvda Ativa do Municipro unto à 
Procuradora Gera' co Municipio 

Esta certidão refere-se exciusivarnente a situação do contribuinte no ãmbito da Procuradora Geral do Municipio e 

Secretaria Municipal de Finanças. 

Válida até 04/I0;2017 

ATENÇÃO Qualquer rasura ou emenda invaQara este documento

ÜO  

t. 

(II!: jio Loes Macedo 
epat(arnenLo de Tnbulos 

C 9(Q e 16/01/2017 

CONTRIBUINTE 

—193  ccrogo Lula 
	 1 de 1 
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NSCRÇAQ ESTADUAL 

081.401 781 

CNPJ 

12.986.457/0001.04 

1-k-Z

$QCAL ÀC 

.. • RODR1GLJES SOARES i'RAIORES - ML 

GOVERNO 1)0 ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

ErnissAo: 15/08J207 15:41 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 o 114 da Lei 3.966 de 11 de dezembro de 1981 . Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certio3o N°  2011730284 

ca ceililcaco que riao Constam, ate a presente cata, pendaricias as responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada. relat vais aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta coLclç engloba Lodos os seus estabelecimentos quanto a inexistência de débitos, Inclusive os inscritos na Divida 
Ativa de competência ca Procuradoria Gerai do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quasqoer cóbitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitia em 1 508/2017 con10 	Pi13'sa 	91 3;99, sendo valida por 60 dias, cortacos a partir da data de sua 
emiss5o 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OUVIA INTERNL NO ENOtREÇO nctp:/iwww.sofaz.ba.ov.L' 

vaIoa com a apreser1itço conjunta oo cartao original de IrIScIiÇáO no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receito Federal do Ministério da Fazenda. 
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Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 
CNPJ: 12.986.457/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto á Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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: /Iw-ww. receita. fazenda.gov. br> ou <http:Itwww. pgfn.fazenda. gov. br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751 de 02/1012014. 
Emitida às 15:18:12 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/12/2017 
Código de controle da certidão 55A6.74EC.1307.D8B8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

httn //u,vjw r'rpiti f7ndfl utw hri A nli 	csí'.IA 1'SP(fCertir/CndCnnj,intTntpr/P 	1 Q/í,!)Ô 17 
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06/10/2017 https:llwww.sIfge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLaSp?VARPeSSOaMaLriZ=l 8875240&VARPessoa=1 8875240&VARUÍ... 

IMPRIMIR 
	

VOLTAR 

CAI^Awr  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	12986457/0001-04 

Razão Social: A A RODRIGUES SOARES TRATORESME 

Nome Fantasia: PRUDENTE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES 

Endereço: 	AV BARAO DO RIO BRANCO 1885 / SAO FRANCISCO / GUANAMBI / 
BA / 46430-000 

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

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

Validade: 22/09/2017 a 21/10/2017 

Certificação Número: 2017092203123302196258 

Informação obtida em 06/10/2017, às 08:53:50. 

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

rittps //www.sifge.caixa.gov.br/E  rnpresalCrf/Crf/FgeCFSImprjmjrpapeI.asp?vAR Pessoa Matriz= 1887 5240&VAR Pessoa- 1 8875240&VARUfBA&V... 111 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 12.986.457/0001-04 

Certidão fl°: 131122232/2017 
Expedição: 19/06/2017, às 14:35:03 
Validade: 15/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
12.986.457/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.ts,-.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas esugestões: cndtst.jus.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CONTRATO N°. 0110102017 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1 3/2017 

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 
no 16.417.800/0001- 42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, 
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa A.A RODRIGUES SOARES 
TRATORES - ME, CNPJ no. 12.986.457/0001-04, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 1885, Bairro 
São Francisco, Guanambi - BA, representada por sua sócia, Sra. Alda Alves Rodrigues, CPF 577.802.005- 
82 e RG n° 248951993 SSP/SP, 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 leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição 
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017. 

§ 10 - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017 passam a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual independente de transcrições. 

§ 2°  - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará ate 30 de novembro 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. 

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, dentr 
do prazo de 2 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva 
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem 
considerados; 
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento da 
Secretaria Solicitante. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-00p- Wina Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

II- do CONTRATANTE: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta: 
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira. 
§ lo. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer Ônus, o produto que não 
corresponda às características descritas na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA 
pela qualidade, perfeição e especificação do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, 
a importância de R$ 18.715,00 (dezoito mil setecentos e quinze reais), referente ao lote 16, 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: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade. 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE. 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

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

- pela ïnadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições 
para a continuidade do mesmo: 
II - pela superven:ência 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 21, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Prefeito. 
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10, 

da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 estabe'ecida no item 10 do Edital do Pregão Presencial 
SRP N°. 1312017. 

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, 10 de outubro de 2017. 

JUSCELIO AJVES FONSECA 
Prefeito, do NWhicípio de Matina-BA, 

",CONTRATANTE 

CONTRATADO 

Ã2.9%'36.115710001 -04̀   
À. . 	 ttfts SO ARES fRÀTÜRES•ME 

'.to kic. 8nco, 18g5. Sãc Francisco 
CEP 46J-OO Gianambi . BA 	j 

Lãe~o (:~ 	ÇL 

A.A RODRIGUESSOARES TRATORES - ME 

TESTEMUNHAS: 

Nome: QjEYoçna C,o  .' 
CPF:  CM. 6ss .J6_ g 

ttío 	Nome: 
CPF:  o• O•t - 

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

SEXTA-FEA • 03 DE NOVEMBRO DE 2017 

AN0XII4 e806  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0110102017 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Prefeito do MUNICPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: A.A RODRIGUES SOARES TRATORES - ME, CNPJ n°. 12.986.457/0001-04. Objeto: aquisição 

de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, 
com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. Assinatura: 10/10/2017. Vigência: Até 30 de 
novembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 18.715,00 (dezoito mil setecentos e quinze 
reais). JUSCÊLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:4.43 e utilize o código 7B58-FA95-1 DEO-F852. 
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ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 

06'0:2' C9.01 55. CISTIANE Sr.VA DOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CONTRIBUINTE 

Nome 

A A RODRIGUES SOARES TRATORES. ME 

Endereço 
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1885 

CompIernero 

COMERCIO 

Bairro 

SAO FRANCISCO 

Miinipip 

Guanambi 

Estado 

BAHIA 

Data Emsso 

06,10/2017 

CNP .'CPF 

12 986 457/00311-04 

inscrição Municipal 

418111 

Situação Inscrição 

Normal 

Código de controle de certidão: 	LYXNJUYMD 

Ressalvaao o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a 
tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Divida Ativa do Município junto ã 
Procuradora Geral do Município. 

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no àmbito da Procuradoria Geral do Município e 
Secretaria Municipal de Finanças 

Valida até 05/11/2017 

ATENÇÃO Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento 

L10 Yi,CroQ9ia Lioli 
	 "e 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 15/08/2017 15:41 

sI:CRE'IARIA DA FA1LN[)A 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para 08 efeitos dos arta. 113 o 114 da Lei 3.966 de 11 de dezembro de 1981 Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°. 20171730284 

AZ.&O $OCiAL 

A. A. 140D1(I(.tI.S SOARES tRAI ORES - 1E 

iNSÇR Ç4C 	SAOUAL CNPJ 

081.401.781 12.986.457/0001•04 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a irexistência oe débitos, inclusive os 'nscritOs na Divida 
Ativa. oe competéncia da Procuraaora Geral do F.stacio, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado as Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.  

Emitida em 15/08/2017 conforme Portaria nv  918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da datado sua 
emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDAR IAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sofaz.ba.govbr  

Valida com a apresentaço conjunta do cartão onginal de inscrição rio CPF ou no CNP 
Secretar ii da Receita Federal do Ministerio da Fazenda. 
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Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 
CNPJ: 12.986.457/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas a a d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/Iwww. receita.fazenda.gov  br> ou <http:/twww. pgfn.fazenda. gov.br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBIPGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:18:12 do dia 19/06/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 16/12/2017 
Código de controle da certidão 55A6.74EC.1307.D8B8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

htt tv i,vww rpc'pit f70nd uw hri A n1irrnç/ A TSPC)/CprtjdrfÇ'ndCcrniuinIsi1nfprJl 	1 Q/fl(1/70 1 7 

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: f5daa915-c501-4e36-a1d5-2f3b8ccb9032



06/10/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapeLasp?VARPeSSOaMatrIZ  1 8875240&VARPessOa=1 8875240&VARUf 

IMPRI MJ R VOLTAR  

CAR^A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	12986457/0001-04 

Razão Social: A A RODRIGUES SOARES TRATORESME 

Nome Fantasia:PRUDENTE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES 

Endereço: 	AV BARAO DO RIO BRANCO 1885 / SAO FRANCISCO / GUANAMBI / 
BA / 46430-000 

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

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

Validade: 22/09/2017 a 21/10/2017 

Certificação Número: 2017092203123302196258 

Informação obtida em 06/10/2017, às 08:53:50. 

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

rittps:llwww.sifge.caixa.90v.br/EmpresalCrflCrf/FgeCFSimprimirPapel asp?VARPes soa Matriz= 1887 5240&VAR Pessoa- 1 8875240&VARUfBA&V... 111 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 12.986.457/0001-04 

Certidão fl °: 131122232/2017 
Expedição: 19/06/2017, às 14:35:03 
Validade: 15/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
12.986.457/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas & sugestões: cndt'tst.jus.br 
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