
 

imat ID PDUTURADe rna 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO N°. 0109022018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na Rua Riacho de Santana, sln, 
Centro. Matina. Estado da Bahia, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Lucilene 
Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de Identidade no 572139764 e 0FF n° 603.177.015-68, doravante 
denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa A.A RODRIGUES SOARES TRATORES - ME, 
CNPJ n°. 12.986.457/0001-04, com sede na Avenida Barão do Rio Branco, 1885, Bairro São Francisco, 
Guanambi - BA, representada por sua sócia, Sra. Alda Alves Rodrigues, 0FF 577.802.005-82 e RG n° 
248951993 SSP/SP, denominando - se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente 
Contrato de Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou 
de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos pesados, com respectivas garantias para 
manutenção da frota municipal, decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL SRP N°. 13/2017, pelo Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei 
Federal N°. 8.666/93 (com suas modificações), e ás seguintes clausulas contratuais abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, 
aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos 
pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição detalhada bem 
como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL SRP N°. 13/2017. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 passam a fazer parte integrante deste instrumento 
contratual independente de transcrições. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará ate 28 de março 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) 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) 

rodutos;
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 ifl3s umento. 

LÜI 
CNPJ: 28.151.998/0001-44 

Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: secretariadeeducacaomatina©hotmail.com  
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§ 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$ 31.460,00 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta reais), referente ao lote 15, o preço 
será fixo, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO 
PRESENCIAL SRP N°.1312017. 

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

Parágrafo Primeiro. 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 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

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

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições 
para a continuidade do mesmo; 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a 
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e 
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, 
na forma estabelecida no art. 79, §§ 10  e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Prefeito. 
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 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 estabeleçd. 110 item 10 do Edital do Pregão Presencial SRP 
N°. 13/2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

CNPJ: 28.151.998/0001-44 
Rua Riacho de Santana, S/n - fone (77) 3643-1007 — CEP: 46480-000 - Matina - Bahia 

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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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, 09 de fevereiro de 2018. 

~ 

 Ç_ 

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

CQ2Lcn1l  /X  'C\  
A.A RODRIGUESSOARES TRATORES - ME 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	Ct LL \C\ic' 
CPF:

073  OG. 

Nome:  JW%Q e -v 
CPF: 	

5_ 

92,98647í0ÜO1  

À 	.. RODRIUES SORt 5 TR ATO RESE 
Av. Barão do Rio Branco, 1885. São Franc$SQ) 

CEP 46.360-000 Guanarn - BA j 

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

E-mail: secretariadeeducacaornatina@hotmail.com  
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO QUINTA-FEIRA • 01 DE MARÇO DE 2018 

ANO XI 1 N 9850 

 

  

   

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0109022018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

MUNICIPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrita no 
CNPJ: 28.151.99810001-44, torna pública a contratação. Contratado: A.A RODRIGUES SOARES TRATORES 

- - ME, CNPJ n°. 12.986.457/0001-04. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, 
serviços de mão de obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota 
municipal. Assinatura: 09/02/2018. Vigência: Até 28 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. 
Valor: R$ 31.460,00 (trinta e um mil quatrocentos 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://www.portaldeassinaturas.com,br:443 e utilize o código 8CEA-1787-4899-3A51. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças 

19/01i2018 14:1932 - Nota Fiscal Eotrorca 

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

CNPJ/CPF: 12986457000104 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 418111 

NOME / RAZÃO 	A.A RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 

ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1885. SAO FRANCISCO 

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: 19/01/2018 

VÁLIDO ATÉ: 	18/02/2018 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LKYNZQYMD 

,1 Link3 Tecnologia Ltda 	 1 cc 1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 04/01/2018 17:01 

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°: 20180078297 

RAZÃO SOCIAL 

A. A. RODRIGUES SORES 'I'R.U'ORES - \IE 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 	 CNPJ 

081.401.781 	 12.986.457/0001-04 

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 á 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 04/01/2018, 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://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 

Pagina 1 de 1 	 Rel('ertidaoNegaii,.trpi 
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11/12/2017 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

o Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 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 á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

A aceitação desta certidão está condicionada â 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 10:08:01 do dia 11/12/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/06/2018. 
Código de controle da certidão: 1492.E92C.65D3.9EFD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A. A. RODRIGUES SOARES TRATORES - ME 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 12.986.457/0001-04 
Certidão fl°: 141902460/2017 
Expedição: 14/12/2017, às 17:55:18 

Validade: 11/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

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

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n 
12.986.457/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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19/01/2018 	
1 8875240&VARPessoa= 1 8875240&VARUÍ 

CAI'4A 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	12986457/0001-04 

Razão Social: A A RODRIGUES SOARES TRATORESME 

Nome Fantasia: PRUDENTE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES 
Endereço: 	AV BARAO DO RIO BRANCO 1885 / SAO FRANCISCO / GUANAMBI / 

BA / 46430-000 

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

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

Validade: 16/01/2018 a 14/02/2018 

Certificação Número: 2018011609082843238104 

Informação obtida em 19/01/2018, às 12:29:03. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 

condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https:/fwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/C  rf/FgeCFSlmprlmirPapel.asp?vARPessoaMatrjz= 1 8875240&VARPessoa= 1 8875240&VARUf=BA&V 	111 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N°. 0115022018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 

O Município de Matina - Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de Direito 
Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, 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 LUBRICOL COM. DE OLEOS LUB. E AUTO 
PEÇAS LTDA, CNPJ: 01.054.727/0001-14, com sede a Avenida Santos Dumont, 514, Vomitamel, Guanambi 
- BA, representada por seu sócio, Sr. Delci Costa Alves, CPF 013.221.918-24 e RG 02.344.311-13 SSP/BA, 
denominando - se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA, firmam o presente Contrato de 
Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha de 
montagem, serviços de mão de obra para veículos 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 de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de obra para veículos 
leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja descrição 
detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017. 

§ 10  - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 passam a fazer parte integrante deste instrumento 
contratual independente de transcrições. 

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará ate 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) 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; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.80010001-42 

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$ 19.523,88 (dezenove mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), 
referentes aos lotes 04, 07 e 29 o preço será fixo, exceto para as situações previstas em lei de acordo com o 
Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017. 

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

Parágrafo Primeiro. 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 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 

Unidade: 02.04.00 - SECRETARIA DA SAÚDE 
Projeto/Atividade: 2068 - Incentivo ao Programa Saúde da familiar 
Projeto/Atividade: 2260 - Manutenção do SUS 
Projeto/Atividade: 2070 - Gestões de Ações Municipais de Saúde 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Projeto/Atividade: 2123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 
Projeto/Atividade: 2197 - Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes. 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

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

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições 
para a continuidade do mesmo; 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

§ 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, §§ 1° e 21, da Lei Federal N°. 8.666/93. 
§ 2o. Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 
autorização escrita e fundamentada do Prefeito. 
Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 10, da 

Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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. 

Ju 
Pre 

c 

Matina-Bahia, 15 de fevereiro n2018. 

o'3"e  
,Ç\'\ 	Ç\C) 

oxe: 
10 

A ES FONSECA 	
ç$ unicípio de Matina-BA. 	

OAy. .•\ 	e NTRATANTE 

\\ 9\ 

\1 
LUBRICOL COM. DE OLEOS LUB. E AUTO PEÇAS LTDA 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 
CPF:o 

 o2j4 -3 
Nome: 	 LCWtQ 

3 o. 553. 1c 5 - 
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MATINA 

 

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

ANO XI 1 N 2 852 

 

   

   

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0115022018 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: LUBRICOL COMÉRCIO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ n°. 

01.054.727/0001-14. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de 
obra para veículos leves e pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal. 

Assinatura: 15/02/2018. Vigência: Até 28 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 
19.523,88 (dezenove mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). 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.portaldeassinaluras.com.br:443  e utilize o código 3894-C2C7-F856-0523. 
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02/0212018 0749S2 CRISTIANE SILVA DOS 

ESTADO DA BAHIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças a "9 
0 .1190,20 0  

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

CNPJ/CPF: 010547270001 ÍA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 415103 

NOME / RAZÃO 	LUBRICOL COMERCIO DE OLEO LUBRIF.LTDA 

ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, 514. VOMINTA-MEL 

MUNICIPIO / UF: Guarrnbi / BAHIA 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito,assivo 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 EMISSÃC: 02/02/2018 

VÁLIDO ATÉ: 	0LtI03I2018 

CÓDIGO DE VER!CAÇÃO: LK20DMYMD 

' 
.r co Lopes acedo 

L pa 	iiento de Tributos 
N°,.9 de 16/01/2017 

ink3 Tecnologia Lide 
1 de 1 
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22;11/O17 
	

Emissão de 211 via de Certidão 

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: LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA - EPP 
CNPJ: 01.054.727/0001-14 

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 Divida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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

A aceitação desta certidão está cond i cionada 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 RFBIPGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 18:19:59 do dia 22/11/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/05/2018. 
Código de controle da certidão: CITE.94EB.BEA7.9205 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 
ler- 

Prepara r página 
para impresso 

 

Receita Federal 

http /fwww receita 	 asp?Origem-. l &Tipo= 1 &N=010547270001 	111 
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05/02/2018 	002940701 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRA1J 

CERTIDÃO N°: 002940701 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/Sco/abrirCOflfereflCia.dO).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 05/02/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

LUBRICOL COMERCIO DE ÓLEO LUBRIFICANTES LTDA, portador do CNPJ: 01.054.72710001-14, 
estabelecida na AV SANTOS DUMONT, 514, VOMITA MEL, CEP: 46430-000, Guanambi - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,30 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internei e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. 

PEDIDO N°: 
11 

002940701 

II 	II IIII I1III 11H 11H11 1 111 11 
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2aina 1 ci i 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS LTDA 
- EPP 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.054.727/0001-14 
Certidão n°: 113718279/2018 
Expedição: 25/01/2018, às 16:05:37 
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO PECAS 

L 	T 	D 	A 	 - 	 E 	P 	P 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°  

01.054.727/0001-14, 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 no  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. 

y-'.S: 	ndi.1L.1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 20!1212017 09:31 

SEC:RETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributrios 
11 

(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 NO 20173741468 

FAZAO SOCiAL. 

LUBRICOL - COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AUTO P 

.NSCR1ÇÂO ESTADUAL CM'J 

043.708.251 01.054.727/0001-14 

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto a 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 

(1 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO Iittp:/iwww.setaz.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. 

L 

1 	1 	 RelC'niúNg:tI . p1 
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02/02/2018 

IMPRIMIR VOLTAR 

CAI, ̂1wA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	01054727/0001-14 

Razão Social: LUBRICOL COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA ME 

Nome Fantasia:LUBRICOL LUBRIFICANTES 

Endereço: 	AV SANTOS DUMONT 514 / VOMITA MEL / 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: 26/01/2018 a 24/02/2018 

Certificação Número: 2018012607354310194775 

Informação obtida em 02/02/2018, às 16:06:25. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caíxa.gov.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°0120022018 

O MUNICÍPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, através do FUNDO de 
SAUDE DO MUNICPIO DE MATINA, inscrito no CNPJ sob o n.° 10.420.907/0001-63, com sede na 
Praça Satirio Virgilio Fernandes, s/n°. Matina/BA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Juscelio 
Alves Fonseca, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa LEITE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ 17.529.008/0001-42, com sede a Rua 
Rio Grande do Sul, 332, Sala 601, Pituba, Salvador-BA, neste ato representada pelo Sr. Yuri Lima Leite. 
CPF n° 028.941.915-88, RG 983164002, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm 
justo e contratado entre si o que segue.- egue: 

CLÁUSULA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

O Objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de projeto instalações elétricas, telefonia, lógica, hidrossanitárias de empreendimento com 

- 	 aproximadamente 3.500m2, para a reforma e ampliação do Hospital Hermenegildo Cardoso de Castro. 

Para o desenvolvimento do objeto do presente contrato, o CONTRATADO obedecerá às 
seguintes fases: 

• Projeto instalações elétricas 
• Telefonia 
• hidrossanitárias 
• Memorial descritivo 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO 

O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação n° 14/2018, 
do Processo Administrativo n014/2018, baseada no inciso 1, art. 24, c/c o art. 26 da Lei n° 8.666/93 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

Pela elaboração dos serviços ora contratados o CONTRATANTE pagará ao contratado a 
importância de RS 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), da seguinte forma: 

CLÁUSULA QUARTA- CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão por conta do seguinte Elemento 
Orçamentário: 

Unidade: 02.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atividade: 1072 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.0.51.00.00 - Obras e Instalação 
FONTE: 02— Rc.lm.Trans.Saúde de 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DAS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES DAS PARTES, MULTAS E 
PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL  

A responsabilidade das partes está estabelecida nas cláusulas e condições abordadas. Pelo 
não cumprimento de qualquer uma das condições a parte prejudicada será ressarcida. O 
descumprimento, pala contratada, de quaisquer cláusula e/ou condições estabelecidas no presente 
instrumento ensejará a aplicação, pela contratante, das sansões constantes nos artigos 86 e 87 da Lei 
8.666/93, a saber: 

~" 1 
Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643l00y< 

CEP 46480-000 - Matina/ BA 

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

II - Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
período de até 24 meses; 

III - Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso na prestação do serviço, ou parte deste, 
calculada sobre o valor correspondente; 

IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pela não prestação de serviços; 
V - Multa de 5% (cinco por cento) pela prestação dos serviços fora das especificações 

estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor contratado; 
VI - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA SEXTA - CONSTITUI DIREITOS DA CONTRATANTE 

- Alterar o Contrato com as devidas justificativas, nos casos enumerados nos incisos 1 e II e 
alíneas deste artigo 65, da Lei 8.666/93. 

II - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do Contrato, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Art. 65, § 
60, da Lei 8.666/93. 

III - Exigir o cumprimento fiel do Contrato pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
Art. 66, da Lei 8.666/93. 

IV - Obrigar o Contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios defeitos ou 
incorreções resultantes da execução dos serviços. 

V - Responsabilizar o Contratado pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado, Art. 70  da Lei 8.666/93. 

VI - Responsabilizar o Contratado pelos encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. (Art. 71 "caput" da Lei 8.666/93). 

VII - A inadimplência do Contrato, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do Contrato ou restringir a regularização. 

VIII - A administração rejeitará no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executando 
em desacordo com o contrato. Art. 76 da Lei 8.666/93. 

IX - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. Art. 77 da Lei 8.666/93. 

X - O descumprimento total ou parcial das Cláusulas descritas neste Contrato, implicará nas 
consequências previstas no Art. 78 e incisos desta Lei 8.666/93 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONSTITUI DIREITOS DO CONTRATADO 

- Em caso de rescisão, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que 
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regulamentares comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolução de garantia se for o caso; 

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

c) pagamento do custo da desmobilização. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-100 
CEP 46480-000 - Matina / BA 
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Este contrato está vinculado ao processo administrativo n° 14/2018, Dispensa de Licitação n° 
1412018, na forma prevista no art. 55, XI, c/c o art. 24, 1 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA— DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Durante o período que vigora o presente contrato o CONTRATADO, manterá as condições d 
habilitação e qualificação exigidas através dos artigos 28 e 29 da Lei 8.663/93. 

Praça Helena Carmen) (te Castro Donato. s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
(• I'' .,.:l)-()u - Matina / BA 

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

II - Rescindir o Contrato, em caso de supressão, por parte da Administração, de obras, 
serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 
10  do art. 65 da Lei 8.666/93. 

III - Suspender o Contrato, em caso de atraso de pagamento superior a noventa dias, até que 
seja normalizada a situação. Art. 79, inc. XV, da Lei 8.666/93. 

IV - Direito a prorrogação do Contrato, ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do 
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Art. 79, § 50, da 
Lei 8.666/93. 

V - Direito a indenização no caso de nulidade do Contrato, se este houver executado até a 
data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe 
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Art. 59 § único, da Lei 
8.666193. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

a- viabilizar a conclusão do projeto dentro dos prazos estipulados inclusive com a entrega de todos os 
elementos necessários ao desenvolvimento do projeto; 
b- proceder ao pagamento de todas a taxas necessárias para aprovação do projeto; 
c- proceder aos pagamentos dos honorários contratados. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Será de responsabilidade única do CONTRATADO a execução dos serviços acima 
descritos e cumprimento dos prazos estabelecidos. 

CLÁUSULA DECIMA PREIMEIRA - DA RESCISÃO E DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

- Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, o presente Contrato 
poderá ser rescindido, na forma prescrita nos arts. 77 e 80 da mesma Lei. 

II - A inexecução total ou parcial do Contrato, prevista no art. 77 do referido diploma legal, 
ensejará sua rescisão, com as seguintes consequências contratuais: 

a) Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Segunda; 

b) Execução da garantia contratual, se houver; 

III - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME JURÍDICO E DA VINCULACÃO AO PROCESSO 
LICITATÓ RIO.  

O CONTRATO ora celebrado está submetido às regras da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e os casos omissos serão regulamentados pela legislação específica, especialmente as do 
Código Civil Brasileiro. 
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JUS' LIO 
Prefeib do 

F.NSECA 
lio 'e Matina-BA. 

NTE 

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

.-i. ' 

laDilitaÇão e qualificação exigidas através dos artigos 28 e 29 da Lei 8.663/93. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do contrato será da data da assinatura, ate 30 de abril de 2Ulb, poaenao ser 
prorrogado, desde que observados as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 

- 	 &it 1 •- i_;., 1  '.J  

As partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana, como único, para dirimir 
quaisquer dúvidas do presente contrato, desde logo renunciando a qualquer outro foro, por mais especial 

que seja. 

E 
por acharem de comum e perfeito acordo, lavrou-se o presente contrato na presença das 

testemunhas abaixo assinadas em três vias de igual forma e teor. 

Matina - Bahia, 20 de fevereiro de 2018. 

LEITE ENGENHARI CONSULTORIA LTDA - ME 
C  .  NTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	c9- 	(.QtsZÏ9A& 
CPF: 

 O• 

  

Nome: 
CPF:0 	S5 3.S. 

Yuri Wri'a,Leite 
Engenrieipó civil 

CREA ,O  3844-D 
RP'JP 0O275 

Praça Helena Cannem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
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MATINA 

     

       

     

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

SEGUNDA-FEIRA • 05 DE MARÇO DE 2018 

ANO XIlN  9852 

   

    

       

       

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0120022018 
Dispensa n°. 14/2018 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por dispensa de licitação com fulcro no 
art. 24, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, através 
do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: LEITE ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n.° 17.529.008/0001-42, Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de projeto instalações elétricas, telefonia, lógica, hidrossanitárias de 
empreendimento com aproximadamente 3.500m2, para a reforma e ampliação do Hospital Hermenegildo 
Cardoso de Castro. Assinatura: 20/02/2017. Vigência: até 30 de abril de 2018, a partir da data da sua 
assinatura. Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https:flwww. porta ldeassinaturascom.br:443 e utilize o código 3894-c2c7-1`1356-0523. 
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MATINA 

  

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
TERÇA-FEIRA • 06 DE MARÇO DE 2018 

ANO XII N 9  853 

 

  

CONTRATOS 

ERRATA DO CONTRATO N° 0120022018 

Na publicação realizada no dia 05 de março de 2018 no Diário Oficial do Municpipio. 

onde se lê: 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por dispensa de licitação com fulcro 

no art. 24, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 

através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: LEITE ENGENHARIA E 

- 

	

	CONSULTORIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n.° 17.529.008/0001-42, Objeto: contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de projeto instalações elétricas, telefonia, lógica, 

hidrossanitárias de empreendimento com aproximadamente 3.500m2, para a reforma e ampliação do 

Hospital Hermenegildo Cardoso de Castro. Assinatura: 20/02/2017. Vigência: até 30 de abril de 2018, a 

partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). JUSCÉLIO ALVES 

FONSECA - Prefeito Municipal. 

Leia - se: 
O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna público a contratação por dispensa de licitação com fulcro 

no art. 24, da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA, 

através do FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATINA. Contratada: LEITE ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o n.° 17.529.008/0001-42, Objeto: contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de projeto instalações elétricas, telefonia, lógica, 

hidrossanitárias de empreendimento com aproximadamente 3.500m2, para a reforma e ampliação do 

Hospital Hermenegildo Cardoso de Castro. Assinatura: 20/02/2018. Vigência: até 30 de abril de 2018, a 

partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 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 sito httpsl/www.portaldeassinaturas.com.br443 e utilize o código 2050-OBOD-C9E8-6BAE. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

CONTRATO N°. 0122022018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O MUNICIPIO DE MATINA, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA inscrita no CNPJ: 28.151.998/0001-44, situada à com sede na Rua 
Riacho de Santana, s/n, Centro, Matina, Estado da Bahia, neste ato representada pela Secretária 
Municipal de Educação, Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de Identidade n° 572139764 
e CPF n° 603.177.015-68,doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa MOLAS 
AUTO PEÇAS BRASIL LTDA - ME,CNPJ - 14.336.557/0001/83, com sede Rua Sitio Vomitamel, 239, 
Guanambi - BA, representada por sua representante legal, Sr. Eliene Cardoso de Souza Albuquerque, 
CPF 920.887.835-04 e RG n° 07934314 76 SSPIBA, denominando - se a partir de agora, simplesmente, 
CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, 
aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem,serviços de mão de obra 
para veículos pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, 
decorrente da homologação da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017, pelo 
Prefeito Municipal em 05/06/2017, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal N°. 8.666/93 (com suas 
modificações), e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA, por meio de REGISTRO DE 
PREÇOS, aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, serviços de mão de 
obra para veículos pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota municipal, cuja 
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 13/2017. 

§ 1° - O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na licitação 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.13/2017 passam a fazer parte integrante deste 
instrumento contratual independente de transcrições. 

§ 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 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) 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 Fornecim to 
da Secretaria Solicitante. 	 - 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tel. 77 3643-1008 - CEP-4648O000 - Matina - Bahia 

.1 
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-7 

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

II- do CONTRATANTE: 
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula 
quarta; 
b) receber o(s) produto(s) descritos na Cláusula Primeira. 
§ lo. 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 á CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente 

contrato, a importância de R$ 5.266,85 (Cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), referente aos lotes 11 e 17 o preço será fixo, exceto para as situações previstas em lei de 

acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER 
Projeto/Atividade: 2096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Projeto/Atividade: 2097 - Manutenção do PNAT 
Projeto/Atividade: 2098 - Manutenção do Ensino Básico 
Projeto/Atividade: 2250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 
Classificação Econômica: 3.3.9.0.30.00.00 - Material de Consumo 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

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

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista 
condições para a continuidade do mesmo; 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 
execução. 
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a 
rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e 
fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 
público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 10  e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

§ 20. 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 § "í 
da Lei Federal N°. 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

- Matina - Bahia Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Te!. 77 3643-1008 - 
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MOLAS A Ts- 	AS BRASIS  
CONTRAT ' 0  

LUCILENE NEVES CARDOSO SOUZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

).' 

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

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das 
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma 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, 22 de fevereiro de 2018. 

cJç 

TESTEMUNHAS: 

 

NomeQ 
CPF: 	 G5 £3 

Nome: 	ci 
CPF: 

 

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

   

   

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

ANO XI 1 N 9 852 

 

    

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0122022018 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

MUNICíPIO DE MATINA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE MATINA, inscrita no 

CNPJ: 28.151.998/0001-44, torna pública a contratação. Contratado: MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA—

ME, CNPJ n°. 14.336.557/0001/83. Objeto: aquisição de peças novas, originais ou de linha de montagem, 
serviços de mão de obra para veículos pesados, com respectivas garantias para manutenção da frota 

municipal. Assinatura: 22/02/2018. Vigência: Até 28 de março de 2018, a partir da data da sua assinatura. 
Valor: R$ 5.266,85 (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). JUSCÉLIO ALVES 

FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https:!Jwww. porta ldeasSiflaturas.com.br443 e utilize o código 3894-c2c7-FB56-0523. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

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

 C
ódigo do docum

ento: aa3b7a92-5533-4088-adf4-ec339c56eae3



/11 	 1610212018 14:31:29 - Nota Fiscal Elotronica 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 

Secretaria Municipal de Finanças 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

CNPJ/CPF: 14336577000183 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 26942798001 

NOME / RAZÃO 	MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA ME 

ENDEREÇO: RUA SITIO VOMITAMEL, 239. SITIO VOMITAMEL 

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 no 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: 16/02/2018 

VÁLIDO ATÉ: 	28/02/2018 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LAXNDAYMD 

Lnk3 Tecnologia Ltda 
1 do 

 

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: aa3b7a92-5533-4088-adf4-ec339c56eae3



21/02/2018 https://www.sitge.CaiXa 	
apeasp?VARPessOaMatflZ=l 8637403&VARPeSS0a1 8637403&VARUf... 

IMPRIMIR VOLTAR 

CA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	14336577/0001-83 

Razão Social: MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA 

Endereço: 	RUA SITIO VOMITA MEL 239 / SITIO VOMITA MEL / 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: 19/02/2018 a 20/03/2018 

Certificação Número: 2018021902340962731015 

Informação obtida em 21/02/2018, às 17:53:49. 

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

www.caixa.gov.br  

ittps//www.sifge cai xa.gov.br/E 	
8637403&VARPeSS0a1 8637403&VARUfrBA&V.. 111 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 16/021201815:12 

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°: 20180385888 

RAZÃO SOCIAL 

MOLAS ACTO PECAS BRASIL LTDA 

INSCIÇÂO ESTADUAL 
	

CNPJ 

013.843.344 
	

14.336.577/0001-83 

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 cia Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 16/02/2018, 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 

FAZENDÂRIAS 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 	 RclCerlidaoNegativa.rpl 
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31/012018 

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 DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA - ME 
CNPJ: 14.336.577/0001-83 

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 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 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, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) 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 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 ri0  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:10:08 do dia 21/12/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/06/2018. 
Código de controle da certidão: 3F60.5D56.A203.471 F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 14.336.577/0001-83 
Certidão n°: 139922745/2017 
Expedição: 09/11/2017, às 16:57:36 

Validade: 07/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.336.577/0001-83, 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 previ denciários, a honorários, a custas, a 
emoumencos 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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16/02/2018 	002954883 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 002954883 	 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 16/02/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

MOLAS AUTO PEÇAS BRASIL LTDA. ME., portador do CNPJ: 14.336.577/0001.83, estabelecida na RUA 
SITIO VOMITA MEL, 239, COMÉRCIO, SITIO VOMITA MEL, CEP: 46430-000, Guanambi - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que o valor de R$ 15,30 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação 
Judiciária). 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018. 

002954883 
PEDIDO N°: 

   

IIllhII 1111 1111111111111111 II 11 III 
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Estado da Bahía 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N° 0126022018 

O MUNÍCIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n°. 16.417800/0001-42, estabelecido na Praça Helena 

Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro - Matina - BA, neste ato representado pelo SR. JUSCÉLIO 

ALVES FONSECA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Travessa Elginio Campo, n° 39, nesta 
cidade de Matina/BA, portador de Cédula de Identidade RG n° 04931271-51 e CPF 513.753.035-20, na 

qualidade de Prefeito Municipal doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 

MÁRCIA ARAÚJO BANDEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

07.406.306/0001-91, estabelecida à Av. Santa Luzia, n° 475, Centro, Santaluz/BA, CEP 48.880-000, 

neste ato representada por sua Titular a Sra.  Márcia Araújo Bandeira, Brasileira, inscrita no CPF sob o 

n° 768.961.965-72, denominando-se a partir de agora CONTRATADA, celebram este Contrato as 

cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consolidação, constituição dos serviços e levantamento de possíveis créditos oriundos do 
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e de instituições bancárias e financeiras devidas 

ao Município de Matina. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

O presente Contrato, subordina-se ao regime de execução de empreitada por preço global, sendo dele 

decorrentes as seguintes obrigações; 

- DA CONTRATADA: 

a) Responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE oua terceiros, decorrente 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo à responsabilidade a 

fiscalização do CONTRATANTE: 

b) Responsabilidade pelo pessoal empregado nos serviços, o qual não terá, com o CONTRATANTE, 
nenhum vínculo empregatício, bem como pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato, e pelo cumprimento das normas de higiene e 

segurança do trabalho; 

c) Substituição de qualquer empregado que a juízo do CONTRATANTE seja inconveniente ou 

incompetente na execução do serviço; 

d) Manutenção permanente, na direção do serviço, de um profissional qualificado, obrigando-se a 

substitui-lo e retira-lo, bem como a toda pessoa que, direta ou indiretamente, com ele se relacione a 
qualquer título, mediante solicitação do CONTRATANTE, que fica dispensada de declinar os motivos 

determinantes dessa decisão. 

e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários do objeto até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial do contrato, observadas as 

condições definidas no parágrafo 10, ao Art. 65 da Lei no. 8.666 de 21/06/93. 

f) Manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta que assuma perante a 
fiscalização do CONTRATANTE a responsabilidade técnica e legal dos serviços, até a entrega definitiva, 
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne 

necessária. 
g) Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de 
expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 

administrativa. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SIN° - Tel. 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: 4ff222fd-fac7-41e1-a5f5-708c6d733168



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

II— DO CONTRATANTE: 

a) Facilitar o acesso da Contratada, ás instalações onde os serviços serão executados; 

b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições pactuadas no presente termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global pela prestação do serviço R$ 64.000,00 

(sessenta e quatro mil reais) 

O pagamento efetivar-se-á após a apresentação do Relatório de Atividades e de Resultados, 

mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, através de 

depósito bancário na CAIXA ECONÔMICO FEDERAL, Agência 4833, Conta Corrente 299-7. 

§ 10. Encontram-se inclusos no valor supra mencionados todos os custos necessários à prestação dos 

serviços contratados. 

§ 21. A falta do pagamento de parcela a que se refere esta cláusula implicará em multa na ordem de 2% 

(dois por cento) sobre o valor da mesma, além da incidência de 1% (um por cento) por mês de atraso a 

título de juros. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato à conta do Orçamento Geral: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

Unidade: 02.02.000 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Atividade: 20.17 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Forte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO 

Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts, 77 a 80 da Lei Federal no. 8.666/93, este 

Contrato poderá ser rescindido ainda: 

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo; 

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo 

Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, 

assim como prorroga-lo quando do seu vencimento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FORÇA MAIOR 

Caso a CONTRATADAM, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total 

ou parcialmente, as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização, ainda que 

verbalmente, ratificando por escrito. 

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

TANTE 

JUSCE 
Prefeito d 

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

§ 10. Na ocorr6ncia de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os seus 
efeitos, podendo qualquer das partes preparem o destrato, ficando o CONTRATANTE obrigado ao 
pagamento da importância correspondente ao valor dos serviços já executados. 

§ 21. O CONTRATANTE e a CONTRATADA não responderão entre si por atraso decorrente de força 

maior. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

A inexecução, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sujeitará a parte infratora 
às sanções previstas na Lei n°. 8.666/93, garantido a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 11. Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato para a parte que 
deixar de cumprir o contrato ou dar motivo à sua rescisão, revertendo o valor da multa em favor da parte 

prejudicada 

§ 20  Pagará igualmente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato a parte que procedera seu 
cancelamento, sem justo motivo estando a menos de 10 (dez) dias da data acordada para a realização 

do evento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará de 26 de fevereiro de 2018 a 31 de agosto de 2018, podendo ser 

prorrogado nas hipóteses previstas em lei. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Riacho de Santana, Estado da Bahia, para dirimir questões 
decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e, por 

estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas, que também o assinam, depois de 

lido e achado conforme. 

Matiria ~ (BA), 26 de fevereiro de 2018 

M 'RCIA ARAUJO BANDEIRA - ME 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

  

Nome: 
CPF:0 q0 3 JC3-5 Nome:(QQçj3  3LJ) 	&t 

CPF: 0  
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MATINA 

    

   

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

o SEGUNDA-FEIRA • 05 DE MARÇO DE 2018 

ANO XI 1 N 9852 

   

    

     

     

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0126022018 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro 
no art. 25 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: MÁRCIA ARAÚJO BANDEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.406.306/0001-91, com sede a 

Avenida Santa Luzia, 475, centro, Santa Luz-BA, objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de consolidação, constituição dos serviços e levantamento de possíveis créditos 
oriundos do ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza e de instituiçoes bancárias e financeiras 
devidas ao município de Matina. Sendo o valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). 
JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 3894-C2C7-1=1356-0523. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

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

 C
ódigo do docum

ento: 4ff222fd-fac7-41e1-a5f5-708c6d733168



MATINA 

   

   

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
TERÇA-FEIRA • 06 DE MARÇO DE 2018 

ANO XI 1 N 2353 

 

    

     

ERRATA DO CONTRATO N.° 0126022018 

Na publicação realizada no dia 05 de março de 2018 no Diário Oficial do Município. 

onde se lê: 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro 
no art. 25 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 

Contratado: MÁRCIA ARAÚJO BANDEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°07.406.306/0001-91, com sede a 

Avenida Santa Luzia, 475, centro, Santa Luz-BA, objetivando a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consolidação, constituição dos serviços e levantamento de possíveis créditos 
oriundos do ISSON - imposto sobre serviços de qualquer natureza e de instituiçoes bancárias e financeiras 

devidas ao município de Matina. Sendo o valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Leia - se: 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por inexigibilidade de licitação com fulcro 

no art. 25 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações posteriores. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratado: MÁRCIA ARAÚJO BANDEIRA, inscrito no CNPJ/MF sob o n°07.406.306/0001-91, com sede a 

Avenida Santa Luzia, 475, centro, Santa Luz-BA, objetivando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de consolidação, constituição dos serviços e levantamento de possíveis créditos 
oriundos do ISSQN - imposto sobre serviços de qualquer natureza e de instituiçoes bancárias e financeiras 

devidas ao município de Matina. Assinatura: 26/02/2018. Vigência: até 31 de agosto de 2018, a partir da 
data da sua assinatura. Sendo o valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). JUSCÉLIO 

ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
Para verificar as assinaturas vã ao site https:I/www.00rtaldeaSsinatUraS.COm.br443 e utilize o código 2050-OBOD-C9E8-6BAE. 
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