
Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CONTRATO N° 0103042017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, com sede em Matina Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o no 
16.417.800/0001-42, situada à Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N Centro de Matina Bahia, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor JUSCELIO ALVES FONSECA, brasileiro, casado portador da 
Carteira de Identidade n° 04931271-51 e CPF no 513.753.035-20, residente e domiciliado à Travessa Elginio 
Campos, n° 39, Centro de Matina Bahia, doravante denominada contratante, e a Empresa EQUIPE 
TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob n° 
15.422.910/0001-30, com sede na Praça do Mercado, n° 17, Andar 01, Centro de Conceição do Coite - BA 
doravante denominada Contratada, representada por seu procurado abaixo assinado, conforme instrumentos de 
procuração, acostados aos altos o qual outorgar poderes ao mesmo para assinar o presente contrato Caio Lazaro 
Galdino Menezes, Carteira de Identidade n° 1303385325 e CPF no 042.686.575.84, resolvem celebrar o presente 
Contrato mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
60 presente Contrato tem por objeto a locação de veículos para atender a demanda da administração geral do 

município de Matina/BA, conforme planilha anexa. 
PARÁGRAFO UNICO - Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Presencial n° 07/2017-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 10  e 20, da 
Lei n° 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; 

• PARÁGRAFO TERCEIRO - as eventuais modificações dos termos deste Contrato, poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos casos referidos no Artigo 65 da Lei n° 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; 

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; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

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; 

i) 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 sejam submetidos à 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 n° 07/2017 - PP, realizada com 

fundamento na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR 
O valor do presente Contrato estimado é de R$ 486.900,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e novecentos reais), 
a ser pago mensalmente, com o valor estimado é de R$ 54.100,00 (cinqüenta e quatro mil e cem reais) após 
conclusão do período. 

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 n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA DO PAGAMENTO 

10.1 - 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 n°. 07/2017-PP, devidamente atestada por servidor da Prefeitura Municipal de Matina. 
a) A nota fiscal dos serviços 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. 

b) A nota fiscal dos serviços destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser emitida da seguinte 
forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA e CNPJ: 10.420.907/0001-63. 

10.2 - Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria 
requisitante, assim como pelo fiscal do contrato; 	

di) 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

10.3 -Prova de regularidade Municipal e Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

10.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, demonstrando, inclusive, situação regular no cumprimento dos 
encargos previdenciários instituídos por lei; 

10.5 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) emitido pela Caixa Econômica 
Federal, com validade em vigor; 

10.6 - prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, conforme Lei Federal 12.440, de 07 de julho de 2011. 

10.7 A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no 
subitem anterior implicará na sua devolução à empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

9.3 - O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas, uma 

Scorrespondente 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: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração e finanças 

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER 
Atividade: 2096 - manutenção do FUNDEB 40% 
Atividade: 2.098 - manutenção do Ensino Básico 

Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atividade: 2.065 - Piso de Atenção Básica - PAB 
Atividade: 2.066 - Incentivo Ações Básicas de Vigilância Sanitária 
Atividade: 2.068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família 
Atividade: 2.070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde 
Atividade: 2.080 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD 
Atividade: 2.260- Manutenção do SUS 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Atividade: 2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 

Unidade: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade: 2.057 - Manutenção do FMAS 
Atividade: 2.294 -Programas de Assistência Social - FNAS 
Atividade: 2.301 - Programa de Assistência Social - FEAS 

Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABAST. E MEIO AMBIENTE 
Atividade: 2.162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura 
Elemento: 3.3. 9.0,39.00W - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
A vigência deste contrato será da sua assinatura, até 29 de dezembro de 2017, 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 inicialment'Jpara a sua 

c7 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16417.800/0001-42 

execução, sujeitará a mesma a todas as sanções previstas na Lei n° 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. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
asseurado o contraditório e a ampla defesa. 
PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos l 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. 

Matina-Bahia, 03 de abril de 2017. 

JUSCÉLIS A VES FONSECA 
Prefeito do Município de Matina-BA. 

CONTRATANTE 

II 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

IhM4- 	Lt1.  
Nome: 
CPF:  O. 	-'i. 	- f  me: F: 	4C. z.'. 2 
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 QUINTA-FEIRA 

20 DE ABRIL DE 2017 
ANO N° X- N° 730 

/ 
DIÁRIO OFICIAL 
Prefeitura Municipal de MaLuca 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0103042017 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 07/2017 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante MUNICÍPIO DE MATINA, 
Contratada: EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, 
CNPJ n°. 15.422.910/0001-30. Objeto: locação de veículos para atender a demanda da administração geral do 
município de Matina/BA. Assinatura: 03/04/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua 
assinatura. Valor: R$ 486.900,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil e novecentos reais). 

de 
JUSCÉLIO ALVES FONSECA 

Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificaço de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.coin.br:443  e utilize o código 9A82-93B1-6820-EDE2. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N° 0106042017 

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2017 - PP 

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

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do 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, S/N°, cidade de Matina/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
Juscelio Alves Fonseca, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa NP PROMOÇÃO 
DE EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 23.542.577/0001-20 com sede à Rua Teodorico 
Antonio Novais, n° 200, Bairro São Cristóvão, na cidade de Cacule - BA, neste ato representado pelo Sr. 
Odenilson de Freitas Santos, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão 
Presencial n°11/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, 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 serviços com locação de sonorização, 
iluminação, telões, grupo gerador, sanitários químicos, para realização do aniversário da cidade, do 
município de Matina - BA, sob o regime de menor preço por lote, conforme Anexo III,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 - Edital do Pregão Presencial n°11/2017; 
2.1.2 - Proposta da Contratada. 
2.1.3 - Ata de Julgamento 

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 31 de maio de 
2017 

4— DO PREÇO 
4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da 
contratada, o qual totaliza o valor de R$. 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), conforme Anexo III. 
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, conforme previsto 
no edital. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 
financeiro de 2017, a saber: 
PODER: 02 - Poder Executivo 
ORGÃO: 1 - Prefeitura Municipal de Matina 
UNIDADE: 02.0300 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 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 - O presente contrato terá vigência até 31 de maio de 2017, contados a partir da assinatura contratual, 

5.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 12 hs anterior a realização do evento, que será 
realizado no dia 08 de abril de 2017. 

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1 - O pagamento devido ao contratado será efetuado na Tesouraria desta Prefeitura, 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 de Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Matina/BA. 

6.4 - A 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 
fazendàrios, mediante consulta "onllne", cujos comprovantes serão anexado ao processo de pagamento 

7 - DAS RESPONSABILIDADES 
7.1 - 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. 
7.2 - 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. 

8 - DAS PENALIDADES 
8.1 - O não fornecimento dos serviços ora licitados no prazo de 12 hs anterior a realização do evento, 
determinado pela CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, com multa de 5% ( cinco por 
cento) sobre o valor do contrato. 
8.2 - 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. 
8.3 - Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter 
compensatório, mas simplesmente moratório 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. 
8.4 - 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. 
8.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos sub-
itens precedentes. 
8.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA 
tiver direito ou cobrados judicialmente. 
8.7 - 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, 
prejuízos das sanções previstas nos subitens acima. 

9 - DA RESCISÃO 
9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das p-  -Ii'a 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 
enumerados no art. 78 da lei federal n° 8666/93 e suas alterações. 
9.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n° 
8.666/93 e suas alterações. 
9.3 - 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 a dez por cento do valor do contrato. 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causará CONTRATANTE ou 
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. 
10.2 - 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. 

11-DA TOLERÂNCIA 
11.1- 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. 

12- DO FORO 
12.1 - 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. 

Matina - Bahia, 06 de abril de 2017. 

JUSCIO iv SFONSECA 
Prefeito  w  o oncipio de Matina-BA 

N17ATANTE 

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

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

TESTEMUNHAS: 

i )iç- (..í1A1b o  
Nome: 
CPF:q0.553. 

  

Nome: 
CPF:  -• 	0í½- 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N° 0106042017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017 - PP 

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

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a Prefeitura do 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, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e a Empresa NP PROMOÇÃO 
DE EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n° 23.542.577/0001-20 com sede à Rua Teodorico 
Antonio Novais, no 200, Bairro São Cristóvão, na cidade de Cacule - BA, neste ato representado pelo Sr, 
Odenilson de Freitas Santos, de ora em diante denominada CONTRATADA, por força do Pregão 
Presencial n°11/2017 e sua homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, 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 serviços com locação de sonorização, 
iluminação, telões, grupo gerador, sanitários químicos, para realização do aniversário da cidade, do 
município de Matina - BA, sob o regime de menor preço por lote, conforme Anexo III,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 - Edital do Pregão Presencial n° 11/2017 
2.1.2 - Proposta da Contratada. 
2.1.3 —Ata de Julgamento 

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 31 de maio de 
2017. 

4— DO PREÇO 
4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da 
contratada, o qual totaliza o valor de R$: 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), conforme Anexo III. 
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, conforme previsto 
no edital. 

4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o exercício 
financeiro de 2017, a saber: 
PODER: 02 - Poder Executivo 
ORGAO: 1 - Prefeitura Municipal de Matina 
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 
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Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 
perfeição e especificação do objeto deste contrato. 

4à 
Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 

Estado da Bahia 

16.417.80010001-42 

CONTRATO N° 0206042017 

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 ALLANA MAIARA FERNANDES GUEDES & CIA 

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no  12.111.651/0001-38, estabelecida 

à Rua Riacho de Santana, n° 259, centro, no Município de Matina Bahia, através de sua representante legal, 

ALLANA MAIARA FERNANDES GUEDES, portador de cédula de identidade n°  1503553604 SSP/BA e CPF n°  

045.365.305-76, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato 

de Fornecimento de aquisição de materiais elétricos, materiais de construção destinados ao atendimento dos 
setores públicos do município de Matina - BA, decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL N°. 10/2017-PP, pelo Prefeito Municipal em 06/04/2017, 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 de aquisição de materiais elétricos e materiais de 
construção destinados ao atendimento dos setores públicos do município de Matina - BA, cuja descrição detalhada 
bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatõrio na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
N°. 10/2017-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2017-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 29 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. 
§11  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; 
O 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. 
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 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
	 CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará á CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, a importância de 
R$ 364.072,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e setenta e dois reais), o preço será fixo exceto para as situações 
previstas em lei, fixada de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2017-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 Único. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde deverá ser emitida da 
seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO 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: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
Projeto/Atividade: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração 

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: 2102- Manutenção do Ensino Médio 
Projeto/Atividade:2116 Manutenção de Biblioteca Pública 
Projeto/Atividade: 2235 - Manutenção de Creches 
Projeto/Atividade: 2250 Manutençaõ do Ensino Fundamental - QSE 
Projeto/Atividade: 2295- Manutenção de Programa do FNDE 

Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 
Projeto/Atividade: 2065 - Piso de Atenção Básica-PAB 
Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde da Família 
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde 
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS 
Projeto/Atividade: 2302 - BLMAC 
Projeto/Atividade: 2306 - Manutenção do NASF 
Projeto/Atividade: 2309 - Manutenção do SAMU 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2126— Manutenção de Cemitérios 
Projeto/Atividade: 2141 - Manutenção de Rede de Abastecimento de Água. 
Projeto/Atividade: 2188- Manutenção da Rede de Iluminação Pública 

Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
Projeto/Atividade: 2057 - Manutenção do FMAS 
Projeto/Atividade: 2285- Manutenção IGDM 
Projeto/Atividade: 2294 - Programas de Assistência Social - FNAS 
Projeto/Atividade: 2301 - Programas de Assistência Social - FEAS 
Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABAST. E MEIO AMBIENTE 
Projeto/Atividade: 2162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura 

Unidade: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Projeto/Atividade: 2018 - Secretaria Municipal de Planejamento 

Unidade: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
Projeto/Atividade: 2019 - Secretaria Municipal de Comunicação 
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 

NPJ 16.417.800/0001-42 

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

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a 
continuidade do mesmo; 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 

§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral 
deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, 
desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10  e 20, da Lei 
Federal N°. 8.666/93. 

§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de autorização 
escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 
79, inciso II e § 10, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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°.10/2017-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 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, 06 de abril de 2017. 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 
Prefeito do Município de Matina-BA. 

CONTRATANTE 

/ 

CONTRATADO 

TSTEMUNHAS: 	 '12.111.65110001-38'  
Ç 	yv1f' ,, QD1JrDt.'tO LLANAM AIA R. ENANDESGIJEÍ  l)A6 t19t47iir1 	7L4l 

Nome: ,  $qme: 
CPF:  cJ4 	55 3 	5 	

Ru hrmefleOIi.O Cerrdfs Neto,  

	

CL.?. 4v 4vOJ ;a,.r.JA 
CPF:  O. 2- q. o 	fl - 

1. 
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74 
QUINTA-FEIRA 
06 DE ABRIL DE 2017 
ANO N° X - N° 723 :NÇ DIÁRIO OFICIAL 

Prefeitura Municipal de Matnu 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 040304201704 
PROCESSO DE DISPENSA N°. 040304201704 

O Prefeito do Município de Matina torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, 
inciso II da lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: Município de Matina. Contratado; Noemi 
Silva de Oliveira, CPF n°. 006.084.635-66 Objeto; "Locação de um imóvel para funcionamento de depósito da 
Escola Municipal Pe. Aldo Lucchetta, visando atender a demanda do Município de Matina Bahia. 03/04/2017. 
Vigência; até o dia 29 de dezembro de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 84600 (Oitocentos e 
quarenta e seis reais). Juscélio Alves Fonseca - Prefeito Municipal. o 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0206042017 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2017 - PP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante; MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: ALLANA MAIARA FERNANDES GUEDES & CIA LTDA - EPP, CNPJ no. 12.111.651/0001-38. 
Objeto: aquisição de materiais elétricos e materiais de construção destinados ao atendimento dos setores 
públicos do município de Matina - BA. Assinatura: 06/04/2017. Vigência: Até 29 de dezembro de 2017, a partir 

I

a data da sua assinatura. Valor: R$ 364.072,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e setenta e dois reais). 
USCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
:'ara verificar as assinaturas vá ao site https//www porta ldeassinaturas. com. br: 443 e utilize o código E82E-3261-6EF5-E231. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CONTRATO N° 0306042017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER 
TÉCNICO-ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES REALIZADAS 
PELO MUNICÍPIO DE MATINA, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MATINA E O 
ESCRITÓRIO AMANDO BARRETO RIBEIRO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA 
FORMA ABAIXO. 

DAS PARTES:  

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 administrativa na Praça 
Helena Carmem de Castro Dantas, s/n°, Matina/BA, neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. Juscelio Alves Fonseca, doravante denominada CONTRATANTE e, de 
outro lado, o Escritório de Advocacia AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ n° 27.402.862/0001-05, com 
endereço na Rua Goedofredo Guedes, n° 110, Centro. Riacho de Santana, Estado da Bahia, 
neste ato representado por seu responsável legal, AMANDO MAGNO BARRETO 
RIBEIRO, inscrito na OAB/BA 16639, inscrito no CPF sob n° 918.015.085-34 SSP/BA e 
RG sob n° 05865120 98, doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente 
Contrato de Prestação de Serviços de Consultaria e Assessoria de caráter Técnico-
Especializado na Área de Licitações e Contratações realizadas pelo Município de 
Matina Bahia, regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:  

Constitui-se objeto deste Contrato a Contratação de Serviços de Consultoria e 
Assessoria de caráter Técnico-Especializado na Área de Licitações e Contratações 
realizadas pelo Município de Matina, Estado da Bahia, atuação em processos 
administrativos com emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de 
atuação em processos judiciais, nas jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.0  

grau, nas quais seja parte o município de Matina, Estado da Bahia, compreendendo os 
serviços a seguir: 

a) Orientar o MUNICÍPIO, através dos Serviços de Consultoria e Assessoriaç 
Especializada, quanto aos procedimentos Jurídico-Administrativos da Administração 
Pública Municipal em suas Licitações e Contratações ou, se o interesse Público 
exigir, exercer diretamente a Consultoria Jurídica, na área objeto, quando solicita 
por Secretários ou dirigentes máximos de órgãos ou entidades do Município. 

b) Exercer o Assessoramento e a Consultoria Jurídica em assuntos do interese do 
Município, relacionados ás Licitações e Contratações da Administração Pública, 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

indicando às autoridades competentes as providências necessárias à aplicação das 
Leis vigentes. 

c) Capacitar servidores públicos municipais envolvidos em todas as etapas do 
Processo de Contratações e Aquisições do Poder Público. 

d) Propor o Prefeito Municipal e demais Autoridades Públicas, a adoção de 
Procedimentos Jurídicos reclamadas pelo interesse Público, ou pela necessidade 
da observância das Leis vigentes. 

e) Elaborar e revisar minutas padrões de Editais, Contratos, Formulários e demais 
documentos utilizados de forma repetitiva, submetendo-os a análise e aprovação 
dos órgãos competentes e da Procuradoria. As elaborações de minutas padrão 
objetivam desincumbir os servidores de tarefas que, numericamente significativas, 
na essência referem-se aos mesmos atos administrativos, liberando recursos 
humanos e materiais para serem utilizados em ações que Impõe atuação 
individualizada. 

f) Opinar sobre Editais de Licitação e sobre a Elaboração de Contratos 
Administrativos, bem como sobre Dispensas, Inexigibilidades e demais atos 
relacionados ao objeto, podendo, sempre que solicitado e o interesse Público 
indicar elaborar e revisar peças e Atos Administrativo específicos, de maior 
complexidade, sem perder de vistas o objetivo de capacitar os servidores públicos 
municipais para o desempenho de suas funções. 

g) Opinar sobre Impugnações e Recursos Administrativos e Judiciais interpostos em 
Processos Licitatórios, sempre que necessário, podendo, sempre que solicitado e o 
interesse Público indicar elaborar e revisar peças e Atos Administrativo específicos 
submetendo-os à análise da Procuradoria, sem perder de vistas o objetivo de 
capacitar os servidores públicos municipais para o desempenho de suas funções. 

h) Elaborar fluxos e rotinas de Processos e Procedimentos relacionados às diversas 
etapas do Sistema de Compras do Município. 

i) Divulgar Matéria Doutrinária, Legislativa e Jurisprudencial relativas a Licitações e 
Contratos de interesse da Administração. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:  

O regime de execução deste Contrato de prestação de serviços será de execução 
indireta, a empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE D. 

/ 
O presente contrato está vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licitaçãon0 

09/2017, fundado no art. 25, II, § lO, c/c o art. 13, III Lei 8.666/93, e à Proposta,, ' 
Comercial apresentada pela CONTRATANTE. 

LICITAÇÃO E À PROPOSTA:  

Praça Helena carmem de castro Donato, S/N° - Telefax 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 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADO:  

a) O Contratado obriga-se a prestar à Contratante, os serviços técnicos especificados 
no objeto deste Contrato; 

b) O Contratado responsabiliza-se pela boa execução dos serviços contratados, 
zelando sempre pelo interesse público, sem prejuízo da sua autonomia técnica-
profissional, garantindo a Administração Pública, o ressarcimento de eventuais 
prejuízos, em caso de má execução ou inexecução dos serviços contratados, em que 
fique configurada a culpa ou dolo da parte do Contratado, reconhecendo os direitos da 
Contratante na hipótese prevista no art. 77 da Lei 8.666/93; 

c) O Contratado manterá a Contratante informada do andamento da prestação de 
serviços; 

d) O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato: 

e) As despesas decorrentes com transporte, locomoção, hospedagem e alimentação 
com o pessoal do CONTRATADO, quando realizadas fora da sede do CONTRATADO, 
serão custeadas pela mesma, estando incluso no valor global do presente Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE, DO PREÇO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

Pagar o CONTRATADO pela prestação dos serviços, o Valor Global de R$ 78.840,00 
(setenta e oito mil oitocentos e quarenta reais), cujo pagamento será efetivado em 09 
(nove) parcelas, sendo o valor mensal de R$ R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e 
sessenta reais). 
Nos preços propostas estão inclusos todas as custos direitos e indiretos requeridos 
para a execução da contrata, sendo 60% correspondente a mão de abra e 40% a 
despesas administrativas, custos com materiais, verbas indenizatórias, insumos, 
tributas e outras despesas que não incidem na cálculo de pessoal. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

O prazo de vigência do Contrato se dará até 29 dezembro de 2017, contado de sua' 
assinatura, admitindo-se a sua prorrogação na termo do art. 57, inciso II da Lei n° 
8.666/93, condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e devera 
ser realizada através de termo aditivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DO CONTRATO:  

O preço ajustado de que trata a Cláusula Quinta, será corrigido a cada doze 12 (de '-) 
meses, caso o Contrato seja prorrogada e ultrapasse um exercício, com base na 

Praça Helena carmem de castro Donato, S/N° - Telefax 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 

variação do IGPM-FGV, ou na falta deste, qualquer outro Índice Oficial e que mais 
eficientemente elida os efeitos inflacionários da moeda corrente nacional. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A primeira incidência do reajuste deverá contemplar a 
variação do índice eleito, 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em ocorrendo fatos ou atos que possam prejudicar o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, as partes, de comum acordo, poderão 
negociar e firmar um Termo Aditivo ao presente Contrato para regular e disciplinar as 
consequências da situação então criada, de forma a evitar qualquer perda de natureza 
econômica, financeira ou outra qualquer. 

CLÁUSULA OITAVA - CASO FORTUITO E FORÇA  MAIOR:  

As partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas 
S 	obrigações sob este Contrato em decorrência de casos fortuitos ou eventos de força 

maior que impeçam, temporária ou definitivamente, o cumprimento de quaisquer 
dessas obrigações, conforme disposto do Código Civil Brasileiro. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A parte que pretender se valer da exoneração prevista nesta 
Cláusula deverá informar a outra, de imediato e por escrito, da ocorrência do caso 
fortuito ou evento de força maior, informando também o prazo estimado de duração do 
referido evento. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei n° 8.666/93, 
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execução do contrato, sujeitará o CONTRATADO à multa, que será 
graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites 
máximos: 

• 1 - 10% (dez por cento) sobre o valor deste Contrato, em caso de descumprimento total 
da obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se o CONTRATADO a efetuar o reforço 
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento não realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa a que se refere este item não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as demais sanções 
previstas na Lei. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa, aplicada após regular Processo Administrativo, 
será descontada da garantia do Contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valo 
exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda desta, 
CONTRATADO responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagament1  
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada 	/7 
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva 

1 

» 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Teiefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ.' 16.417.80010001-42 

direito de descontar diretamente do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de 
qualquer multa porventura imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL:  

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e por 
escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados na Lei n° 8.666/93, podendo, o 
CONTRATADO ser ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, na forma prevista na referida lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA  
ADMINISTRAÇÃO EM CASOS DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO 
ART. 77, DA LEI N° 8.666/93:  

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DO CRÉDITO  
DO CONTRATO PELO CONTRATADO:  

O CONTRATADO está autorizado a fazer à cessão de crédito, objeto deste Contrato, 
para terceiro, na forma que lhe aprouver, respeitadas as obrigações por ele assumidas 
no presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 
CONTRATO:  

A legislação aplicável a este Contrato é composta pela Constituição Federal de 1988, 
Lei Federal n° 8.666/93 - sendo esta utilizada para dirimir os casos omissos - 

• ,subsidiariamente, especialmente as do Código Civil Brasileiro e do Estatuto da Ordem 
dos Advogados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A Dotação Orçamentária que fará face à despesa decorrente deste Contrato será a 
abaixo discriminada: 

Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 00 - Recursos Ordinários. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas com 
aceitas, se efetuadas por escrito, mediante protocolo ou fac-símile, com exceção fei 
às alterações das condições contratuais, os quais requererão aditivos a ser redigido, 
pactuado entre as partes e devidamente publicado pelo CONTRATANTE. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

PARÁGRAFO ÚNICO - A tolerância, por qualquer das partes, quanto ao 
descumprimento das condições aqui estipuladas, representará mera liberalidade, não 
podendo ser invocada como novação contratual ou renúncia de direitos, que poderão 
ser exercidos pela parte que se sentir prejudicada, a qualquer tempo. 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca do CONTRATANTE, para dirimir 
eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

Assim, por estarem justos e acertados, nos termos da legislação vigente e específica 
para isso, as partes subscrevem o presente termo, que vai lavrado em quatro vias, 
idênticas e de igual teor, na presença de duas testemunhas, para tornar o mesmo, 
bom, firme e valioso. 

Matina/BA, 06 de abril de 2017. 

JUSCELIà - ONSECA 
PREFEITO,'O 'UN1jpIO DE MATINA 

CONTRATANTE 

9 

AMANDO BARRETO RIBEIRO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  &j~ Az-JUV 	L 	Nome: 	 o ÇJtk10 
CPF: 
	

CPF:QL(05 

Praça Helena carmem de castro Donato, S/N° - Telefax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 

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: 3b07d714-9325-4ab0-958e-6c661e5130d1



6 
 QUINTA-FEIRA 

20 DE ABRIL DE 2017 
ANO N°X - N° 730 

1 

DIÁRIO OFICIAL 
Prefeitura Municipal de Meteu 

•CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106042017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro no 
art. 25, II, § 10, c/c art. 13, III e V, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO 
DE MATINA. Contratado: AMANDO BARRETO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o no 27.402.862/0001-05, neste ato representado por seu responsável legal, AMANDO 
BARRETO RIBEIRO, inscrito na OAB/BA 16639, inscrito no CPF sob n° 918.015.085-34 SSPIBA e RG sob n° 
05865120 98. Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria e Assessoria de caráter Técnico-Especializado na 
Área de Licitações e Contratações realizadas pelo Município de Matina Bahia, atuação em processos 

•
administrativos com emissão de pareceres no setor de recurso humano, além de atuação em processos judiciais, 
nas jurisdições Estadual e Federal, ambas em 1.0  grau. Assinatura: 06/04/2017 Vigência: Até 29 de dezembro 
de 2017, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 78.840,00 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta reais), 
será pago em 09 (nove) parcelas iguais e sucessivas, sendo o valor de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e 
sessenta reais). 

JUSCELIO 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.coni.br:443  e utilize o código 9A82-93131-61320-EDE2. 
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2 
 SEXTA-FEIRA 
28 DE ABRIL DE 2017 

ANO N°  X - N°  733 

/ 

DIARIO ORCIÁL 
Prefeitura Municipal de Matne 

1 CONTRATOS 

DISPENSA EMERGENCIAL N° 001/2017 
ADJUDICAÇÃO 

De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da Bahia, após examinar o processo de 
dispensa emergencial n 001/2017, e após a verificação de todos os aspectos contábeis e jurídicos, adjudicamos o objeto da contratação 

em favor da empresa: EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 15.422.910/0001-30, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte 
escolar dos alunos da rede municipal de ensino, residentes na zona rural do município, em caráter emergencial, sendo o valor total de R$ 
555.110,80 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos). 
Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal para homologação. 

Matina - BA, 06 de março de 2017. 

Wélia Reis Ferreira 
Presidente da CPI- PL 

DISPENSA DISPENSA EMERGENCIAL N° 001/2017 
HOMOLOGAÇÃO 

HOMOLOGO a Dispensa Emergencial n°  00112017, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e determino a contratação em favor da 
empresa: EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o 
15.422.910/0001-30, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da 
rede municipal de ensino, residentes na zona rural do município, em caráter emergencial, sendo o valor total de R$ 555.110.80 (quinhentos 
e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos). 

Matina - BA, 06 de março de 2017 

JUSCELIO ALVES FONSECA 
Prefeito do Município de Matina-BA 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0106032017 

Dispensa Emergencial n°. 001/2017 

O Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. Contratada: EQUIPE 
TRANSPORTE ESCOLAR E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 15.422.910/0001-
30, Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede municipal de 
ensino, residentes na zona rural do município, em caráter emergencial. Assinatura: 06/03/2017. Vigência: 90 dias, a partir da data da sua 
assinatura. Valor: RS 555.110,80 (quinhentos e cinqüenta e cinco mil cento e dez reais e oitenta centavos). JUSCLIO ALVES FONSECA - 
Prefeito Municipal. 

ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO 

A prefeitura Municipal de Matina Bahia, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará a seguinte retificação no 
EXTRATO DE CONTRATO N. 0106042017, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 20 de abril de 2017. 

ONDE SE LÊ: 

EXTRATO DE CONTRATO N. 0106042017 

LEIA-SE: 
EXTRATO DE CONTRATO W. 0306042017 

Juscólio Alvos Fonseca 
Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https://www.portaldeassinaturas.coni.br:443  e utilize o código 5FB3-E158-9488-009C. 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J:1O.420.907/000 1-63 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 01032017094 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SE FAZEM O MUNICIPIO DE MATINA, 
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 

Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre 
se fazem de um lado o FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da 
Bahia, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes. s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 

• brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado o Dr. HERMES RAIMUNDO DE CASTRO IVa, 
inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 113.359.715-72, e n°, do CRM—BA N°. 
5054, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a 
Constituição Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, a Lei Municipal n° 48/2003 as 
normas da Lei Federal de Licitação e Contratos Administrativos e demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 40 horas semanais 
como médico do PSF da localidade de Pichico/Bumba/Salobro, no Município de Matina, 

S no período de compreendido entre 03 a 28 de abril de 2017. 
§11. Os serviços serão prestados pela CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURíDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, li, da Lei 8.666/93 e Lei Municipal n° 48/2003. Sem 
prejuízo da autonomia contratual do CONTRATADO, os contraentes reconhecem a 
prerrogativa de controle e a autoridade normativa do CONTRATANTE, decorrentes da 
Lei Orgânica do Município. 

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

O CONTRATADO apresentou ao CONTRATANTE, na ocasião oportuna a sua inscrição 
no Conselho Profissional da Categoria. O CONTRATADO se obriga a apresentar ao 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudemattnayahoo com. br 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0901-63 

• 

 

CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário 
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços; 
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do 
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 
III - Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional. 
IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e 
funcionamento. 
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do 
exercício das atribuições relativas ao presente contrato. 

CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

O CONTRATADO é responsável civil e criminalmente por de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, que caracterize negligência, imprudência e/ou imperícia no exercício de 
suas atribuições, e que venha a causar danos aos pacientes. A fiscalização ou o 
acompanhamento da execução deste contrato pelos prepostos da CONTRATANTE, 
não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO pelos danos 
eventualmente causados aos pacientes. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais) ficando 
expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores, a que título for, a pacientes 
atendidos por força do presente contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas dos serviços correrão a conta das seguintes unidade: 
Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2065— Piso de atenção Básica PAB. 
Projeto Atividade 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar. 
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade - 2260— Manutenção do SUS 
Elemento 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiro Pessoa Física. 
Fonte de Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 
Fonte Recurso: 14 SUS 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail. saudematina@yahoocom.br  
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ESTADO DA BAHIA 

	

-- 	C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

O preço ajustado no presente contrato será pago até o décimo primeiro dia útil do mês 
subseqüente à prestação dos serviços efetivamente prestados. 

CLÁSULA NONA - DA AVALIAÇÃO, DA VISTORIA E DA FISCALIZAÇÃO. 

A execução do presente contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE mediante 
procedimento de supervisão direta e local, o qual observará o cumprimento das 
cláusulas e condições pactuadas. 

§ 10. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE sobre os serviços ora contratos não 
eximem o CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante o CONTRATANTE, 
ou para com os pacientes decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato. 

§ 2°. O CONTRATADO facilitará ao CONTRATANTE o acompanhamento e 
fiscalização permanente dos serviços e prestará todo o esclarecimento que lhe for 
solicitado pelo CONTRATANTE, ou pessoa designada por este. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

Fica o CONTRATADO sujeito ás penalidades previsto em Lei, por infração prevista na 
legislação referente à licitação e contratos administrativo, assegurando o direito à 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato o não cumprimento das obrigações 
pactuadas, ensejando a retenção do pagamento devido, na exata proporção dos 
serviços efetivamente prestados. 

• CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 03 
a 28 de abril de 2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

Qualquer alteração do presente contrato será objeto de TERMO ADITIVO, na forma da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o Processo de Dispensa 01042017094 e de 
acordo com o que estabelece o Art. 24 da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 
seu inciso IV, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina@yahoo.com.br  
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2 
CPF-  L)3J 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro Comarca de Riacho de Santana— Bahia com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiada que seja para dirimir questões oriundas do 
presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

E por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02(duas 
vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02(duas) testemunhas, 
abaixo assinado). 

MATINA, Estado da Bahia, 03 de abril de 2017. 

CONTR'ATANTE 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1  	IY/ d 1Vk3L 	iLC\L  
CPF OOG 	-gL 

to 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yahoo.com.br  

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: e2801a5e-75e4-41c3-a964-cc8361fae65f


