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

CONTRATO N. 0101022018 

PREGÃO PRESENCIAL N°.02/2018-PP 

O Município de Matina- Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de 
Direito Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nQ, 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 JEAN GONÇALVES 
NONATO ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n217.771.095/0001-40, 
estabelecida à Travessa Sátiro Virgílio Fernandes, n2  34, Centro, Matina - BA, através de seu Sócio-
Gerente, JEAN GONÇALVES NONATO, portador de cédula de identidade RG n2  15.132962-I3SSP/BA e 
CPF n2  061.124.785-28, denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o 
presente Contrato de Fornecimento de "contratação de empresa para prestação de serviços de acesso 
à Internet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via cabo de rede UTP e via 
rádio das secretarias, escolas e demais prédios utilizados pelo município de Matina-BA", decorrente 
da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2018-PP, pela Prefeita 
Municipal em 01/02/2018, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas 
modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a "contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à 
Internet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via cabo de rede UTP e 
via rádio das secretarias, escolas e demais prédios utilizados pelo município de Matina-BA", 
cuja descrição detalhada bem corno as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo 
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2018-PP. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 
licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N2. 02/2018-PPpassarn 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 n2  8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser 
observado o prazo para entrega do produto/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento. 
§12  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 co 	proposta apresenta 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos; 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

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 de acordo com a necessidade da Prefeitura após a emissão da Ordem de 
Fornecimento. 

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

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

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

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente 
contrato, a importância de R$ 131.450,00 (cento e trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta 
reais), referente ao LOTE 01, cujo o pagamento se dará em 11 (onze) parcelas de 11.950,00 (onze mil 
novecentos e cinqüenta) os preços ofertados somente poderão sofrer os reajustes determinados pelo 
Governo Federal, mediante comprovação e pedido por escrito, de acordo com o Edital de licitação 
PREGÃO PRESENCIAL N2. 02/2018-PP. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - O pagamento do valor contratado será efetuado, conforme 
fornecimento do material, mediante apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 
setor competente. 

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 CN P1:  14.807.662/0001-82. 

Parágrafo Dois. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de 
Saúde deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
MATINA e CNPJ: 10.420.907/0001-63. 

Parágrafo Três. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de 
Educação deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FME) DE MATINA e CNPJ: 28.151.998/0001-44. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão 	conta da Lei Orçamentária 
Município de Matina - Bahia, à conta da seguinte programação: 

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

Unidade: 02.02.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
Projeto/Atividade: 2017 - Manutenção da Secretária de Administração e Finanças 

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 

Unidade: 02.05.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Projeto/Atividade: 2123-Manutenção do Serviços de Obras e Urbanismo 

Unidade: 02.07.00- SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMBIENTE 
Projeto/Atividade: 2162 - Manutenção da Secretaria de Agricultura 

Unidade: 02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde Familiar 
Projeto/Atividade: 2070 -Gestão das Ações Municipais da Saúde 
Projeto/Atividade: 2260 -Manutenção do SUS 
Projeto/Atividade: 2302 -Manutenção do SAMU 

Unidade: 0 2.06.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Projeto/Atividade: 2056 -Manutenção do Conselho Tutelar 
Projeto/Atividade: 2057-Manutenção do FMAS 

Projeto/Atividade: 2284 -Programa de Atendimento Integral às Famílias - PBF 
Projeto/Atividade: 2285 -Ações de Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família - IGF - M 
Projeto/Atividade: 2294 -Programas de Assistência Social-FNAS 

Projeto/Atividade: 2304 -Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
Projeto/Atividade: 2310 -Ações de Aprimoramento da Gestão - IGD SUAS 

Eleniento:3.3.9.0.39.00.000 Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N2. 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 da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante 
interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 12  e 2, da Lei Federal N2. 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 
precedida de autorização escrita e fundamentada da Prefeita Muni' .1, desde que haja conveniênc 
administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § l, da Ikederal N. 8 .66/93. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480- 
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Matina-Bahia, 01 de fevereiro de 2018. 

NSECA 
Municipal 

TANTE ONT 

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

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. 02/2018-PP. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições 
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização 
exercida pela CONTRATADA. 

§ 1. A execução do presente contrato será fiscalizado por servidor designado através de Portaria. 

§ 2. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 
responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 

qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

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

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

ó-íN 6myJc jtavüX? 
JEAN GONÇALVES NONATO ME 

CONTRATADO 

r17.771.09510001-40 -1  
JEAN GONÇALVES NONATO. ME 

Tv. Euginio Campos, S/N Centro 
L CEP: 46.480.000 	MATINA-BA j 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  (í 	 yjL 	 ,k6 
CPF: 	2H. O 	- 

   

Nome: 	---- 

CPF:  OL/c7.5.&JS. 5 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 

J 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0102201802 

O MUNICIPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 
LU 

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o numero 

16.417.800/0001-42, com sede na Praça Helena do Carmem de Castro 

Donato, s/n, Município de Matina, Estado da Bahia, CEP 46.480-000, neste 

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, 

brasileira, casado, RG. 0493127151 e CPF. 513.753.035-20, residente e 

domiciliado à Travessa Elginio Campos, n°. 39, Centro, Município de 

Matina, Estado da Bahia CEP 46.480-000, neste ato denominado de 

CONTRATANTE, e, de outro lado, ELEIDE RIBEIRO DE SOUZA, 

brasileiro (a), maior, portador da Cédula de Identidade RG n° 0828800502 

e do CPF n° 941.746.445-00, residente e domiciliada na Rua do Cemitério, 

Centro Matina Bahia, denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), 

entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 

PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, 

artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

no art. 20, da Lei Municipal n0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do 

Município, sendo que o Contratado prestará serviços a este município nas 

atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais, lotado (a) na - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 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 

ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, no período de 01 de fevereiro a 30 

de setembro de 2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

O (A) CONTRATADO (A) está obrigado (a) a cumprir a jornada de 40 

horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

A CONTRATANTE pagará AO (À) CONTRATADO (A) a importância 

bruta de R$ 7.632,00 (sete mil e seiscentos e trinta e dois reais) que 

serão pagas em 08 (oito) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. 

PROJETO ATIVIDADE -20.605.070.2162 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA 

DE AGRICULTURA. 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 08 (oito) meses a 

contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO 

ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 

convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da 

presente contratação. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 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: 5ac7392b-4fb5-4064-9e71-6deabae7b4bd



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

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 

princípios do Direito Público e pelas regras próprias do Regime Especial de 

Direito Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado. 

Parágrafo Primeiro: No caso previsto no inciso II, é obrigatória a 

comunicação prévia mínima de 30 (trinta) dias, sendo que para A 

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa 

Parágrafo Segundo: Será aplicada multa equivalente a 1 (um) mês de 

remuneração, caso O (A) CONTRATADO (A) não cumpra a comunicação 

prévia prevista no inciso II, desta Cláusula; exceto caso fortuito ou força 

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

contrato na hipótese de ficar demonstrado que O (A) CONTRATADO (A) 

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

As partes, CONTRATANTE e CONTRATADO (A), elegem o foro da Comarca 

de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 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 

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 

Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas 

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 01 de fevereiro de 2018. 

7,0~ IRíA417  ,,;i  ~ o _ 
CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome completo: 	 2)Nome completo: 

RG n°:  	RG n°: 	  

CPF N° 	CPF N°: 	  

Endereço: 	Endereço: 	  

Ass.: 	Ass.: 	  

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Setor de Tributos 

Certidão N°.: 001355 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

Certifico eu, Chefe Div. C. 1. E. Tributária desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta repartição, 
NÃO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo: 

Contribuinte: 

.dereço: 

Complemento: 

Cidade: 

CPF: 

Inscr. Municipal: 

ELEIDE RIBEIRO DE SOUZA 

RUA DO CEMITERIO, SN CENTRO 

MATINA (BA) 

941.746.445-00 	 Identidade: 	08288005-02 

Ressalvada a Fazenda Municipal o direito de cobrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta. 

O referido é verdade e dou fé. 

MATINA (BA), 23 de Janeiro de 2018 

..-, 
% 

.í.k 

' .  

Chefe Div. C.ii~fbutária 

Esta certidão é válida por 90 (noventa) dias, contados da sua emissão 
Obs: Qualquer rasura tornara nulo este documento 

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONATO, S/N - LIBERDADE - CEP: 46480000 

CNPJ: 16.417.800/0001-42 
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/Cn  

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: ELEIDE RIBEIRO DE SOUZA 
CPF: 941 .746.445-00 

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 (DAU) junto à 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere 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 Jinico do art. 11 da Lei n° 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sa autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 

Emitida às 09:21:22 do dia 23/01/2018 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 2210712018. 

Código de controle da certidão: 7999.3F5D.2DAA.2C76 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 de 1 	 23/01/2018 08:20 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ELEIDE RIBEIRO DE SOUZA 
CPF: 941.746.445-00 
Certidão fl°: 143518188/2018 
Expedição: 23/01/2018, às 09:23:59 
Validade: 21/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ELEIDE RIBEIRO DE SOUZA, inscrito(a) no CPF sob o n° 
941.746.445-00, 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 e sugestàes: cndttst.,us.br  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIADA FAZENDA 

Emissão: 20/02/2018 10:18 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 

Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20180412720 

NOME 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL cPF 

941.746.445-00 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsablidade da pessoa física ou jurídica acima 

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 

Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 20/02/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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`PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0102201819 

CONTRATADO: ARTHUR BATISTA DE CARVALHO 

Objeto: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICOS PLATONISTA NO 
HOSPITAL E MATERNIDADE HERMENEGILDO CARDOSO DE 
CASTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATINA / BA, NO PERÍODO 
DE 01 A 28 FEVEREIRO DE 2018". 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° . Tel. 773643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/preíeitura/matina  
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO I)E MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J : 10.420.907/0001-63 

Matina, 01 de fevereiro de 2018. 

DO: 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
PARA: 
GABINETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: PEDIDO DE CONTRATAÇÃO - Serviços Médicos 

Exm°. Senhor Prefeito: 

Venho, por conduta do presente, informar a situação de urgência, 
consubstanciada na iminência de paralisação de serviços essencial de 
assistência à saúde, pelo termino de vigência de contratos de serviços. 

Considerando que os poucos profissionais médicos atualmente existente 
neste município são todos servidores públicos municipais cujo numero é muito 
aquém a grande demanda dos serviços de saúde, acarretando demanda 
reprimida em grande excesso na área e que na oportunidade as cidades mais 
próximas que dispõem desses profissionais são: Guanambi a 39 km, Bom 
Jesus da Lapa a 142 km e Igaporã a 23 km, o que torna imperiosa a 
contratação em regime de urgência o referido profissional. Solicitamos a 
contratação de profissional para prestação de serviços como médica 
plantonista no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro, na 
sede do município de Matina / BA. plantões de 24 e/ou 12 horas, no período de 
01 de fevereiro de 2018. Foi estimado o valor global de R$ 7.950,00 (sete mil 
novecentos e cinquenta reais), sendo a previsão de recursos orçamentários 
para pagamento na seguinte dotação: Unidade 02.04.00 - Fundo Municipal de 
Saúde / Projeto Atividade - 2302 - Programa BLMAC/ Projeto Atividade - 2070 
- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento da Despesa: 
3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. /Fonte de 
Recurso: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% /Fonte de Recurso: 14 SUS. 

Nestes termos, questiono sobre a possibilidade de contratação imediata de 
profissionais da área de saúde. 

Atenciosamente, 

4=5Yà/t'Fãgundes Neto 
Secretário de Saúde 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. sin°- onefax(77) 3643-1123 11254 -  GEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinaWyahoo.com.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
flJSTICA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ARTHUR BATISTA DE CARVALHO 
CPF: 045.152.595-71 
Certidão n°: 141375074/2017 
Expedição: 06/12/2017, às 15:04:44 
Validade: 03/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ARTHUR BATISTA DE CARVALHO, inscrito (a) no CPF sob o 
O  045.152.595-71, 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. 

Duvidas á 	 ct1t. .u3.br 
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20/12/2017 

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: ARTHUR BATISTA DE CARVALHO 
CPF: 045.152.595-71 

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 (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no ãmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:10:19 do dia 06/12/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0410612018. 
Código de controle da certidão: 09C1.B047.6136.2CA8 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 20/121201715:19 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20173746428 

NOME 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

045.152.595-71 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 20/12/2017, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 
	 RetCeitidaoNegativa.rpt 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE 
Praça da Catedral- Prédio do antigo Fórum 
Centro 
CAETITÉ 
BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Gerência Municipal de Tributos 

Certidão Negativa de Débitos 

N Certidão: 1219 

Inscrição Municipal: 

Certifico que o contribuinte ARTHUR BATISTA DE CARVALHO, C.P.F./C.N.P.J. 045.152.595-71, 
com domicílio fiscal sito à RUA GUILHERME DE CASTRO N° 105 BAIRRO CENTRO CEP 
46400000 COMPLEMENTO LOTE QUADRA, CAETITÉ - BA, não possui até a presente data 
qualquer débito levantado junto ao erário. 

Em firmeza de que eu , passei esta, a lual conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Sr. 
Gerente desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

Validade da Certidão de 90 dias a contar da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os 
débitos que venham a ser posteriormente apurados pela autoridade administrativa competente. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços 
www.caetite.ba.gov.br. 

Obs: Qualquer rasura tornará nulo este documento. 

Conforme código de controle informado abaixo. 

Código de Controle da Certidão: 

21122.1219.20171220.S 99.38398 

Certidão válida até: 20/03/2018 

CAETITÉ, 20 de Dezembro de 2017 
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Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia 

CERTIDÃO 

Certifico, para os devidos fins, que o Dr. ARTHUR BATISTA DE 
CARVALHO encontra-se inscrito no Conselho Regional de Medicina do 
Estado da Bahia, sob o número 31526, desde 07/12/2017, estando quite com o 
exercício de 2017 e habilitado legalmente para o exercício da medicina. 

Salvador, 02 de janeiro de 2018 

Certidão emitida no dia 02 de janeiro de 2018. Válida até o dia 31 de 
março de 2018. 

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Portal 
Médico, na Jnternet, no endereço: http://www.portalmedico.org.br, por meio do código JABIF7. 
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JUS 

Prefe 

SECA 
icípio de Matina-BA 

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

Data: 01/02/2018. 

Do: Prefeito Municipal 	 Para: Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Contratação de Serviços Médicos 

Considerando a necessidade devidamente justificada pelo !lm.2  Secretário de Saúde deste município, 

e ainda que é dever desta administração criar condições para atender dignamente o serviço público, 

autorizo que seja procedida, a instauração de Processo Administrativo visando tal contratação, 

mediante parecer do jurídico. 

Atenciosamente, 

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

SOLICITAÇÃO DE EXAME DE MINUTA DO CONTRATO 

Senhor Assessor Jurídico: 

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo n°. 0801201717 que versa sobre a contratação da 
médica ARTHUR BATISTA DE CARVALHO, CRM 31526/BA, Inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física CPF sob o n°. 045.152.595-71; para prestação de serviços como médica plantonista, 
para o Hospital Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro- município de Matina / BA, para 
exame e aprovação da minuta do contrato nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 
n°. 8.666/93. 

Matina, 02 fevereiro de 2018. 

Presidente da CPL 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeitura/matina  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO: N.° 0102201819 

PROFISSIONAL: ARTHUR BATISTA DE CARVALHO 

CRM-BA n°. 31526/BA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

"EMERGÊNCIA" PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO INCISO IV, DO ARTIGO 24, DA LEI FEDERAL 

N° 8.666/93. 

CONSULTA 

O ilustre Secretário de Saúde do Município, Sr. Augusto Jose Fagundes Neto, consulta-nos acerca da 

possibilidade de contratação direta, por dispensa de licitação, de profissionais de saúde, em face da situação 

descrita pela Secretária Municipal de Saúde, que noticia a iminência de paralisação de serviço essencial de 

assistência à saúde. pelo término de vigência de contratos de prestação de serviço. 

Em seus argumentos, o Secretário de Saúde sustenta que a expiração dos contratos firmados e, 

consequentemente, a possibilidade de paralisação de atendimento público essencial na área de saúde, denota a 

urgência e essencialidade da contratação de profissionais para atendimento de serviços dessa natureza. 

Neste contexto, questiona se é possível etèluar contratação direta para atendimento do objeto e, caso seja 

possível esta solução. quais os requisitos legais e procedimentais a serem observados para a contratação final. 

Analisando a situação questionada, apresenta-se o parecer que segue. 

PARECER 

A Lei Federal n° 8.666'93, que rege os contratos e as licitações da Administração Pública, estabelece, em seu 

artigo 2°, a necessidade de realização de processo licitatório prévia à contratação de terceiros. 

O mesmo diploma legal. explicita, ainda. em seu artigo 3°, capu!. que: 

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

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhe são correlatos". 

Assim, tanto para a aquisição de bens quanto para a prestação de serviços, é exigida da Administração Pública a 

observância da regra da obrigatoriedade das licitações corno pressuposto dos contratos administrativos. 

Entretanto, como cediço, a regra da compulsoriedade das licitações não é absoluta, já que o Estatuto das 

Licitações, em casos específicos, confere ao administrador a faculdade de não licitar. Prevê o legislador casos em 

que se dispensa ou se reconhece a inexigibilidade da prévia licitação. 

Tais situações, todas de caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93 e deverão 

observar, obrigatoriamente, o disposto no art. 26. 

No caso em exame, forçoso analisar o quanto disposto pelo art. 24, da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 

seu inciso IV, iii verbis: 

"Art. 24. É dispensável a licitação:  [...} 

IV - nos casos de emergência ou de calarnidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares". 

Segundo Marçal Justen Filho: 

"A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação na situação 

visualizada pelo legislador como padrão. No caso específico das contratações  

diretas. emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos  

interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores 

tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para 

seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria : 

concretização do sacrifício a esses valores".' 

'"Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos", 8 edição, Editora Dialética. 

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

Observa-se que, de acordo com a doutrina, o conceito de emergência para fins de aplicação do art. 24, inciso IV, 

á mais abrangente que o conceito de calamidade pública. Não se faz necessário, por exemplo, o reconhecimento 

da situação por um ato administrativo formal. Tampouco é necessário que o risco iminente possa comprometer 

toda a comunidade, bastando o perigo de comprometimento de apenas uma parcela da Administração Pública. 

Este entendimento é bem esclarecido por Jorge Ulisses Jacoby: 

"[...] é permitida a contratação direta diante da análise de uma determinada situação 

que, pelas suas dimensões, não atinge toda uma comunidade, mas apenas uma área 

de atividade da Administração, órgão ou entidade, num círculo bem mais restrito, 

independentemente de qualquer ato formal de reconhecimento da situação'.2  

In casu, temos que os elementos trazidos ao nosso conhecimento permitem concluir estarem presentes todos 

esses requisitos caracterizadores da hipótese da dispensa de licitação por emergência, prevista no art. 24, inciso 

IV, da Lei n. 8.666/93, já que foi apresentada situação concreta ernergencial com risco de possíveis danos à 

comunidade. 

Ante o exposto, ao tempo em que reconhecemos a situação de iminente risco de prejuízo à saúde da população, 

opinamos, com fulcro no artigo 24, IV, da Lei n° 8.666/93, pela viabilidade da contratação direta no caso em 

apreço, desde que observados os seguintes condicionamentos legais, previstos no art. 26, parágrafo único, do 

mesmo diploma legal. 

É o parecer. S.M.J. 

Matina/BA, 0] fevereiro de 2018. 

Assessor Jurídico Municipal 

2 "A Contratação Urgente na Lei de Licitações e Contratos" in Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública; 
vol.4, ano 1, abr. 2002; editora Fórum. 
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JUSCEL 
Prefeito d 

NSECA 
i—de Matina/BA 

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

Termo de Homologação 

Dispensa de Licitação 

Considerando o teor do ofício da Secretaria Municipal de Saúde bem corno do Parecer Jurídico 

integrante do processo n° 0102201819. que opinou pela contratação por dispensa de licitação médica 

ARTHUR BATISTA DE CARVALHO, CRM 31 525/BA,  Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob 

o n°. 045.152.595.71, para execução de plantões médicos no Hospital e Maternidade Hermenegildo 

Cardoso de Castro, na sede do município de Matina / BA, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2018. 

Decido Homologar a presente dispensa de licitação com vistas à contratação direta da  médica 

ARTHUR BATISTA DE CARVALHO, CRM 31525/BA,  Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob 

o jO  045.152.595.71. Para a prestação de Serviço médicos como plantonista, no Hospital e 

Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do município de Matina/Bahia. 

Cumpra-se. 

Matina (BA), 01 de fevereiro de 2018. 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J:10.420.907/0001-63 i-- 

CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0102201819 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO 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, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 
10.420.907/0001-63, situado 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 a médica ARTHUR BATISTA DE CARVALHO, CRM 
31526/BA, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 045.152.595-71; 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e 
Contratos Administrativos e a Lei Municipal n° 48/2003 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 plantões médicos no 
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no 
período de 12 a 28 de fevereiro de 2018. 

§11. Os serviços serão prestados pelo 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, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 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 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo  com. br 
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

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$ 7.950,00 (sete mil novecentos 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 unidades: 

Unidade orçamentária: 02.04.00 Fundo Municipal de Saúde, 
Projeto Atividade 2302 - Programa BLMAC 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
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@yahoo.com.br  
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

    

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. 

§ 11. 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 12 
a 28 de fevereiro do ano em curso. 

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 00102201819 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 e 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.combr 

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: dbcf2175-2637-4300-ad36-b14e0eadec45



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, 01 de fevereiro de 2018. 

RAT 	 CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1 	  
CPF-0.L&.Ck 

2 	
&LG1   

CPF-  UC5J 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
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MATINA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEXTA-FEIRA • 02 DE MARÇO DE 2018 

ANO XI 1 N 2851 

  

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0102201819 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0102201819 

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, 

através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratado: ARTHUR BATISTA DE 

CARVALHO CRM 31526, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o no. 045.152595-71. Objeto: 

Contratação de médico plantonista, objetivando a execução de plantões médicos a serem prestados na 
Unidade Hospitalar - Hospital Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município. 
Assinatura: 01 de Fevereiro de 2018. Vigência: Até 28 de fevereiro de 2018. Valor bruto: R$ 7.950,00 (sete 

mil e novecentos e cinquenta reais). JUSCÉLIO 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:443  e utilize o código 9F53-6822-F8A1-9C52. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0102201820 

CONTRATADO: MIRIÃ CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 

Objeto: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICOS PLATONISTA NO 
HOSPITAL E MATERNIDADEHERMENEGILDO CARDOSO DE 
CASTRO, NA SEDE DO MUNICíPIO DE MA TINA / BA, NO PERÍODO 
DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO DE 2018". 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Te!. 773643-1008 - CEP 46480-000- Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeituraImatina  
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FENDO DE SA1JDE DO MUNICÍPiO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P3: 10.420.907/0001-63 

Matina, 01 de fevereiro de 2018. 

DO: 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
PARA: 
GABINETE DO PREFEITO 

ASSUNTO: PEDIDO DE CONTRATAÇÃO - Serviços Médicos 

Exm°. Senhor Prefeito: 

Venho, por conduta do presente, informar a situação de urgência, 
consubstanciada na iminência de paralisação de serviços essencial de 
assistência à saúde, pelo termino de vigência de contratos de serviços. 

Considerando que os poucos profissionais médicos atualmente existente 
neste município são todos servidores públicos municipais cujo numero é muito 
aquém a grande demanda dos serviços de saúde, acarretando demanda 
reprimida em grande excesso na área e que na oportunidade as cidades mais 
próximas que dispõem desses profissionais são: Guanambi a 39 km, Bom 
Jesus da Lapa a 142 km e Igaporã a 23 km, o que torna imperiosa a 
contratação em regime de urgência o referido profissional. Solicitamos a 
contratação de profissional para prestação de serviços como médica 
plantonista no Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro, na 
sede do município de Matina / BA. plantões de 24 e/ou 12 horas, no período 
de 01 de fevereiro a 30 de março do ano em curso. Foi estimado o valor global 
de R$ 6.600,00(seis mil e seiscentos reais), sendo a previsão de recursos 
orçamentários para pagamento na seguinte dotação: Unidade 02.04.00 - Fundo 
Municipal de Saúde / Projeto Atividade - 2302 - Programa BLMAC/ Projeto 
Atividade - 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde / Elemento da 
Despesa: 3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. /Fonte 
de Recurso: 02- Rc. lm. Tr. Saúde 15% /Fonte de Recurso: 14 SUS. 

Nestes termos, questiono sobre a possibilidade de contratação imediata de 
profissionais da área de saúde. 

Atenciosamente, 

~U
S~st 

go 
cário de Saúde 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes. s/n0 - fonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: saudematinavahoo.com.br  
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0210112018 

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: MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 
CPF: 840.797.705-53 

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 (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere 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://rfb.gov.br> ou <http:/Iwww.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 12:28:46 do dia 01/11/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/04/2018. 
Código de controle da certidão: 34DF.F864.8617.97A0 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 05/01/201809:09 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20173572117 

NOME 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

840.797.705-53 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 05/01/2018, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:I/www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 
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Página i de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 
CPF: 840.797.705-53 
Certidão n°: 142992364/2018 
Expedição: 11/01/2018, às 12:01:04 
Validade: 09/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, inscrito (a) no CPF 
sob o n° 840.797.705-53, 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 e sugestes: cndt'tst.lus.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Data: 01/02/2018. 

Do: Prefeito Municipal 	 Para: Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Contratação de Serviços Médicos 

Considerando a necessidade devidamente justificada pelo Um.2  Secretário de Saúde deste município, 

e ainda que é dever desta administração criar condições para atender dignamente o serviço público, 

autorizo que seja procedida, a instauração de Processo Administrativo visando tal contratação, 

mediante parecer do jurídico. 

Atenciosamente, 

) 
JUSCELIAI»ES FO SECA 

rWdo F1un'cípio 	Matina-BA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeitura/matina  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

SOLICITAÇÃO DE EXAME DE MINUTA DO CONTRATO 

Senhor Assessor Jurídico: 

Encaminho a Vossa Senhoria o Processo n°. 0102201820 que versa sobre a contratação da 
médica MIRIÃ CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, CRM 29.7491BA, Inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física CPF sob o no. 840.797.705-53; para prestação de serviços como médica plantonista, 
para o Hospital Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro- município de Matina / BA, para 
exame e aprovação da minuta do contrato nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 
n°. 8.666/93. 

Matina, 01 de fevereiro de 2018. 

Presidente da CPI- PL 

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

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO: N.° 0102201820 

PROFISSIONAL: MIRIÃ CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 

CRM-BA n°. 29749/BA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSA DE 

LICITAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

"EMERGÊNCIA" PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO INCISO IV, DO ARTIGO 24, DA LEI FEDERAL 

N° 8.666/93. 

CONSULTA 

O ilustre Secretário de Saúde do Município, Sr. Augusto Jose Fagundes Neto, consulta-nos acerca da 

possibilidade de contratação direta, por dispensa de licitação, de profissionais de saúde, em face da situação 

descrita pela Secretária Municipal de Saúde, que noticia a iminência de paralisação de serviço essencial de 

assistência à saúde, pelo término de vigência de contratos de prestação de serviço. 

Em seus argumentos. o Secretário de Saúde sustenta que a expiração dos contratos firmados e, 

consequentemente. a possibilidade de paralisação de atendimento público essencial na área de saúde, denota a 

urgência e essencialidade da contratação de profissionais para atendimento de serviços dessa natureza. 

Neste contexto, questiona se é possível efetuar contratação direta para atendimento do objeto e, caso seja 

possível esta solução, quais os requisitos legais e procedimentais a serem observados para a contratação final. 

Analisando a situação questionada. apresenta-se o parecer que segue. 

PARECER 

A Lei Federal n° 8.666/91 que rege os contratos e as licitações da Administração Pública, estabelece, em seu 

artigo 2°, a necessidade de realização de processo licitatório prévia à contratação de terceiros. 

O mesmo diploma legal, explicita, ainda, em seu artigo 3°, capul, que: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato. SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeitura/matina  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhe são correlatos". 

Assim, tanto para a aquisição de bens quanto para a prestação de serviços, é exigida da Administração Pública a 

observância da regra da obrigatoriedade das licitações como pressuposto dos contratos administrativos. 

Entretanto, como cediço, a regra da compulsoriedade das licitações não é absoluta, já que o Estatuto das 

Licitações, em casos específicos, confere ao administrador a faculdade de não licitar. Prevê o legislador casos em 

que se dispensa ou se reconhece a inexigibilidade da prévia licitação. 

Tais situações, todas de caráter excepcional, estão previstas nos artigos 17, 24 e 25 da Lei n° 8.666/93 e deverão 

observar, obrigatoriamente, o disposto no art. 26. 

No caso em exame, forçoso analisar o quanto disposto pelo art. 24, da Lei de Licitações, mais precisamente pelo 

seu inciso IV, in verbis: 

"Art. 24. É dispensável a licitação: [ ... ] 

1V - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares". 

Segundo Marçal Justen Filho: 

'A emergência consiste em ocorrência fática que produz modificação na situação 

visualizada pelo legislador como padrão. No caso específico das contratacões  

diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos  

interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrificio de valores 

tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para 

seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria .a 

concretização do sacrificio a esses valores".' 

'"Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos", ga  edição, Editora Dialética. 

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

Observa-se que, de acordo com a doutrina, o conceito de emergência para fins de aplicação do art. 24, inciso IV, 

é mais abrangente que o conceito de calamidade pública. Não se faz necessário, por exemplo, o reconhecimento 

da situação por um ato administrativo formal. Tampouco é necessário que o risco iminente possa comprometer 

toda a comunidade, bastando o perigo de comprometimento de apenas uma parcela da Administração Pública. 

Este entendimento é bem esclarecido por Jorge Ulisses Jacoby: 

é permitida a contratação direta diante da análise de uma determinada situação 

que, pelas suas dimensões, não atinge toda uma comunidade, mas apenas uma área - 

de atividade da Administração, órgão ou entidade, num círculo bem mais restrito, 

independentemente de qualquer ato formal de reconhecimento da situaçãolt.2  

In casu, temos que os elementos trazidos ao nosso conhecimento permitem concluir estarem presentes todos 

esses requisitos caracterizadores da hipótese da dispensa de licitação por emergência, prevista no art. 24, inciso 

IV, da Lei n. 8.666/93, já que foi apresentada situação concreta emergencial com risco de possíveis danos à 

comunidade. 

Ante o exposto, ao tempo em que reconhecemos a situação de iminente risco de prejuízo à saúde da população, 

opinamos, com fulcro no artigo 24, IV, da Lei n° 8.666/93, pela viabilidade da contratação direta no caso em 

apreço, desde que observados os seguintes condicionamentos legais, previstos no art. 26, parágrafo único, do 

mesmo diploma legal. 

É o parecer. S.M.J. 

Matina/BA, 01 de fevereiro de 2018. 

Assessor Jurídico Municipal 

2 "A Contratação Urgente na Lei de Licitações e Contratos" ia Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública; 
vol.4, ano 1, abr. 2002; editora Fórum. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeitura/matina  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
Estado da Bahia 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Termo de Homologação 

Dispensa de Licitação 

Considerando o teor do ofício da Secretaria Municipal de Saúde bem como do Parecer Jurídico 

integrante do processo n° 02201820, que opinou pela contratação por dispensa de licitação médica 

MIRIÃ CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, CRM 29.749/BA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF 

sob o no. 840.797.705-53, para execução de plantões médicos no Hospital e Maternidade 

Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do município de Matina / BA, no período de 01 de fevereiro - 

30 de março de 2018. 

Decido Homologar a presente dispensa de licitação com vistas à contratação direta da médica MIRIÃ 

CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, CRM 29. 749/BA, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o 

no. 840.797.705-53. Para a prestação de Serviço médicos como plantonista, no Hospital e 

Maternidade Hermenegildo Cardoso  de Castro, na sede do município de Matina/Bahia. 

Cumpra-se. 

Matina (BA), 01 de fevereiro de 2018. 

JUSC LIO L 	'ONSECA 
Prefe o de u icíp  E  de Matina/BA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO  - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
Portal: www.tmunicipal.org.br/prefeitura/matina  
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0102201820 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SE FAZEM O MUNICÍPIO 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, 
inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o no. 
10.420.907/0001-63, situado 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 a médica MIRIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA, 
CRM 29.7491BA, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o no. 840.797.705-53; 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e 
Contratos Administrativos e a Lei Municipal n° 48/2003 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 plantões médicos no 
Hospital e Maternidade Hermenegildo Cardoso de Castro no Município de Matina, no 
período de 01 de fevereiro a 30 de março do ano em curso. 

§11. Os serviços serão prestados pelo 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 8.666/93e a Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 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 
CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo.com.br  
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

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$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos 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 2302 - Programa BLMAC 
Projeto Atividade 2070 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 
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@yahoo.com.br  
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FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA BAHIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

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 01 
de fevereiro a 30 de março do ano em curso. 

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 0102201820 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 e a Lei Municipal n° 48/2003, que dispõe 
sobre a contratação temporária, de excepcional interesse público. 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-112311254 E-mail: saudematinayahoo.com.br  
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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) t estemunhas, 
abaixo assinado). 

MATINA, Estado da Bahia, 01 de fevereiro de 2018. 

TESTEMUNHAS: 

1 	 n  
CPF.  

2 

f7-\ G12ir CPF 

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

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEXTA-FEIRA • 02 DE MARÇO DE 2018 

ANOXI 1 N 2851 

  

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0102201820 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0102201820 

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, 

através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratado: MIRIÃ CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA CRM 29749, Inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n°. 840.797.705-53. Objeto: 

Contratação de médico plantonista, objetivando a execução de plantões médicos a serem prestados na 

Unidade Hospitalar - Hospital Municipal Hermenegildo Cardoso de Castro, na sede do Município. 

Assinatura: 01 de fevereiro de 2018. Vigência: Até 30 de março de 2018. Valor bruto: R$ 6.600,00 (seis mil 

e seiscentos reais). JUSCÉLIO 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:/fwww.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 9F53-6822-F8A1-9c52. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

     

     

CONTRATO N° 0108022018 

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, sln° , 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 GUARECOMPE COMERCIO DE PNEUS E 
RECAPAGEM - LTDA, CNPJ - 13.987.623/0001-41, com sede Rua Otávio Mangabeira, 296, centro, Guanambi - 
BA, representada por seu sócio, Sr. Josenício Silveira Magalhães, CPF. 237.694.245-49 e RG n° 1.615.182 - 81 
SSP/BA, denominando - se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 
Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, aquisição pneus para veículos leves e 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 pneus 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 licitatário 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 1312017. 

§ 1 0 - 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 28 de março de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser observados os 
prazos de 05 (cinco) dias corridos para entrega do produtos/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA.-
a) 

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. 

II- do CONTRATANTE: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula quarta; 
b) receber o (s) produto (s) descritos na Cláusula Primeira. 
§ lo. E obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

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

§ 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$ 70.860,00 (setenta mil e oitocentos e sessenta reais), referente ao lote 30, o preço será fixo, 
exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP 
N°.1 3/2017. 

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 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. 

Parágrafo Segundo. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria de Educação ser emitida 
da seguinte forma: Razão social O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 
28.151.998/0001-44 

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

Unidade: 02.01 .00 - GABINETE DO PREFEITO 
Projeto/Atividade: 2015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 

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: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 
Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAUDE 
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde 
Projeto/Atividade: 2080 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD 
Projeto/Atividade: 2068 Incentivo ao Programa Saúde da familiar 
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS 
Projeto/Atividade: 2.309 - Manutenção do SAMU 
Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
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 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal N°. 8.666/93, este C 
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; 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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ES FONSECA 
P efe/do Município de Matina-BA. 

ONTRATANTE 

' t. 

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

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 § 11, da Lei 

Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações 
assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do Pregão Presencial SRP N°. 
13/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

No fornecimento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, 
promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela 
CONTRATADA. 
§ lo. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais solicitantes. 
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo 
acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por 
danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de 
culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

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

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

Matina-Bahia, 08 de fevereiro de 2018. 

GUA 	 - CAPAGEM - LTDA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	c9J 
CPF: 0.CG.9Z5 -&3 

Nome: 	----- 
CPF:Qt/O55.  js_ 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICtPIO 

 

QUARTA-FEIRA • 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

ANO XI 1 N2849 

   

    

     

     

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0102082018 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1 3/2017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: GUARECOMPE - RECAPAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ n°. 13.987.623/0001-41. 
Objeto: aquisição pneus ara veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota 
municipal. Assinatura: 08/02/2018. Vigência: Até 28 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. 
Valor: R$ 70.860,00 (setenta mil oitocentos e sessenta reais). JUSCÉLIO 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:i/www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código D569-CB1 E-63D2-FF4A. 
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ESTADO DA BAHIA 	
26101/208 12:01:55 - Nota Fiscal Eletronica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças 

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

CNPJ/CPF: 13987623000141 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1701901 

NOME / RAZÃO 	GUARECOMPE COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS 

ENDEREÇO: RUA OTAVIO MANGABEIRA. 296. CENTRO 

MUNICIPIO / UF: Guanambi / BAHIA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 

Geral do Município. 

DATA EMISSÃO: 26/01/2018 

VÁLIDO ATÉ: 	25/02/2018 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LK1MTIYMD 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 22/12/2017 10:50 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20173764743 

RAZÃO SOCIAL 

GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

013.238.607 
	

13.987.623/0001-41 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 2211212017, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/Iwww.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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http://www.receita.fazenda.gOV.br/AP1iCaCOeS/ATSPOfCertidaO/CfldCO.  

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

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

Nome: GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA 
CNPJ: 13.987.623/0001-41 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n0  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos 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 n0  8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:56:35 do dia 03/11/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/05/2018. 
Código de controle da certidão: DD9E.2AB2.CFEF.09B4 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1de 1 	 03/11/2017 08:57 
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PODER JUDIC 1"̂' 1'- 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 

CNPJ: 13.987.623/0001-41 
Certidão n°: 137735734/2017 
Expedição: 28/09/2017, às 09:33:35 

Validade: 26/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 13.987.623/0001-41, 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. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	13987623/0001-41 

Razão Social: GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA 

Endereço: 	RUA OTAVIO MANGABEIRA 296 / SEDE / 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: 17/01/2018 a 15/02/2018 

Certificação Número: 2018011705011228042468 

Informação obtida em 18/01/2018, às 17:13:45. 

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

www.caixa.gov.br  

18/01/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/EmPreSa/Crf/Crr/F9eCFSlmPrimirPaPeI.aSP?VARPeSS0aMa=l  757084&VARPessoa=1757084&VARUf... 

757084&VARPessoal 757084&VARufBA&VAR... 111 
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