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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0106201801 

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. inscrita 
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n11 . 

 

10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes. s/n. Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado à. ESLAYNE SILVA BOA SORTE brasileira. maior 
casada, portadora do CPF/MF n° 056.409.755-12. domiciliado à Na Rua Lagoinha 
município de Matina Bahia, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federai as Leis 
n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e Contratos 
Administrativos a Lei Municipal n° 48/2003, e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Objeto do presente contrato é a realização da prestação de serviços como Educadora 
Física no NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), vinculado as USF (Unidade de 
Saúde da Família) do Município de MATINA Município de MATINA no período de 01 a 
29 de junho de 2018. 
§11. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO rios termos desta CuSuid 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. 25, II, da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n 48/2003, 
consoante o art. 37, IX, da CF, e na forma da lei municipal, uma vez que a prestação 
de serviços de saúde é indispensável para população. 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 Municipo 

CLÁSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA 

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

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN 
FON E/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina@yahoo  com br 
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CONTRATANTE sua inscrição corno autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social. sob pena de o CONTRATANTE 
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário 
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços; 
II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do 
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição.- 
111 

ondição:
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 o atendimento em datas previamente agendadas evitando transtornos e 
mantendo a qualidade na prestação de serviços; 
V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do 
exercício das atribuições relativas ao presente contrato. 

CLÁUSULA 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$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos 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 - 2306— Manutenção do NASF. 
Projeto Atividade - 2065 - Piso de Atenção Básica PAB. 
Projeto Atividade - 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar. 
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 
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 saudematinayahoo.com.br  
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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

CLÁUSULA 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. 

§ 20. 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 DÉCIMA SEGUNDA DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração no 
período compreendido entre 01 a 29 de junho de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DAS ALTERAÇÕES. 

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 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: 
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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 junho de 2018. 

4eyi' 7  
CONTRATAÍTE 

 

Cn 	  
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

1 	7nbi  
CPF  —W Ç SOU 

2 
CPF- 

a 	ôc?  7 T7   
6 2fr 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematsnayahoo.com.br  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0106201802 

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. inscrita 
no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n 
10.420.907/0001-63, situada na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n. Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador do RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado à senhora CLAUDIA SILVA SANTANA. CRF-BA 
010137, brasileira, maior, portadora do CPF/MF n° 053.430.075-89. domiciliado à Na 
Fazenda Mocó - município de Matina Bahia. com  inexigibilidade de licitação 
fundamentada no art. 25 caput da Lei 8.666/93, 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 a Lei Municipal n° 48/2003. e demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é prestação de serviços como Farmacêutica no NASF 
(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), vinculado as USF (Unidade de Saúde da 
Família) do Município de MATINA, no período de 01 A 29 de junho 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 vinculo empregaticio nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO e encontra 
fundamento jurídico no art. 25. II. da Lei 8.666/93e a Lei Municipal n 48/2003 
consoante o art. 37. IX, da CF, e na forma da lei municipal, uma vez que a prestação 
de serviços de saúde é indispensável para população. 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 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES SN 
FONE/PABX. (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematina©yarloo com.or 
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CONTRATANTE sua inscrição como autônomo na Prefeitura Municipal da sede do 
exercício profissional e na Previdência Social, sob pena de o CONTRATANTE, 
descontar dos créditos da CONTRATADO o valor das contribuições devidas, para 
recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a. 

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

CLÁUSULA 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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 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 - 2306— Manutenção do NASE. 
Projeto Atividade - 2065 - Piso de Atenção Básica PAB. 
Projeto Atividade - 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar. 
Projeto Atividade - 2070—Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 
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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CLÁUSULA OITAVA - DA DATA DE PAGAMENTO 

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

CLÁUSULA 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. 

§ 20. 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 DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração no 
período compreendido entre 01 a 29 de junho de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA— DAS ALTERAÇÕES. 

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 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.com  br 
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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 junho de 2018 

/  
CONTRATA E 	 CON RATA 

TESTEMUNHAS: 

1 	JC2—tI4  
CPF_J.  S,L21 

2 
CPF - 

a ç~.  nz~  
' 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX (77) 3643-1123/1254 E-mail saudematinayahoo com br 
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'PREFEITURA 0€ 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO N°. 0107062018 

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 n° 572139764 e CPF n° 603.177.015-68, doravante 
denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa JJ MOLAS BAHIA LTDA - ME, CNPJ: 
19.640.211/0001-17, com sede a Avenida Prefeito José Neves Teixeira, N ° 1679, Loteamento: Manoel Cotrim., 
Guanambi - BA, representada por seu sócio, Sr. Jose Pereira da Silva Neto, CPF: 045.578.975-41 e RG no 
1472812026 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 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°. 1312017. 

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

§ 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 12 de junho 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 respectiv 
aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não sere 
considerados; 
g) entregar o produto/objeto em até 05 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de Fornecimento 
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/N9 - Telefax (77) 3643-1008 
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§ 20. 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$ 10.716,00 (dez mil setecentos e dezesseis reais), referente ao lote 13 o preço será fixo, 
exceto para as situações previstas em lei de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP 
N°.l 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. 

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, §§ 11  e 21, 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 § 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 fiscaliza ,o exercida 
pela CONTRATADA. 
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§ 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, 01 de junho de 2018. 

JUSCELIOCrir.EEW6 SECA 
Prefeito do MI' cí.' Matina-BA. 

/ 	C6 TRATANTE 

LUCILÈNE NEVES CARDOSO SOUZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

1 

J 	JJ MOLAS BAHIA LTDA - ME 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

  

   

Nome:  JX 
CPF: 

ci3 ~ Nome: 
CPF:  OL1O.55B.J5- G3 

  

Ne~ 
Ç 19. 4,o.211/000117  

3,; Mo4as Bahia LTDA - ME 
Av. Pm"Joaé 

 Telro, 1C79 
LoeTfleflt0 Ma_ 	(.. 

L 	
(uenambl 
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LOTE 13 - ONIBUS VWI 151190 ANO/MODELO 2011/2012 PLACA NZM 4254 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA 
V.UNIT. 
(PEÇA) 

V.UNIT. 
(MAÕ DE 
OBRA) 

VALOR 
TOTAL 

1 Chicote de Embreagem UN 1 Bosch 75,00 30,00 R$ 	105,00 
2 Jogo de Ponteira UN 1 Nakata 110,00 60,00 R$ 	170,00 
3 Para-Choque Dianteiro UN 1 Anchieta 340,00 200,00 R$ 	540,00 
4 Para-Choque Traseiro UN 1 Anchieta 280,00 200,00 R$ 	480,00 
5 Bomba Freio UN 1 TRW 190,00 60,00 R$ 	250,00 
7 Jogo Lona Freio Dianteiro UN 1 Fras-le 160,00 40,00 R$ 	200,00 
8 Jogo Lona Freio Traseira UN 1 Fras-le 160,00 40,00 R$ 	200,00 
9 Cubo Dianteiro UN 1 Bendix 330,00 40,00 R$ 	370,00 

10 Cubo Traseiro UN 1 Bendix 340,00 40,00 R$ 	380,00 
11 Parafuso Roda Traseira 

Completo UN 
10 

Fey 18,00 5,00 
R$ 	23000 

12 Bomba D'Água UN 1 Urba 150,00 60,00 R$ 	210,00 
13 Disco Freio UN 1 Hiperfreios 120,00 40,00 R$ 160,00 
14 Engrenagem UN 1 Moto Peças 290,00 60,00 R$ 	350,00 
15 Parafuso Roda Dianteira 

Completo UN 
10 

Fey 18,00 5,00 
R$ 	230,00 

16 Disco Embreagem UN 1 Sachs 330,00 150,00 R$ 	480,00 

17 Platô Embreagem UN 1 Sachs 290,00 150,00 R$ 	440,00 
20 Rolamento Embreagem UN 1 Tinkem 150,00 70,00 R$ 	220,00 
21 Junta do Escapamento UN 1 Rochester 1500 30,00 R$ 	45,00 
23 Bucha Ponta Eixo Dianteiro UN 1 Rey 18,00 20,00 R$ 	38,00 
24 Junta Peça Intermediária 

Bloco do Motor 
UN 

1 
SabÓ 28,00 60,00 

R$ 	88,00 

25 Arruela de Vedação do Motor UN 1 Rochester 1,00 50,00 R$ 	51,00 
26 Conjunto Engrenagem do 

Motor 
UN 

1 
Moto Peças 245,00 150,00 

R$ 	395,00 

27 Bucha do Motor UN 1 Rochester 20,00 70,00 R$ 	90,00 
28 Calço de Ajuste do Motor UN 1 Rey 130,00 60,00 R$ 	190,00 
29 Anel de Encosto - 3,6mm do 

Motor 
UN 

1 
Rochester 6,00 40,00 

R$ 	46,00 

31 Tubo 	de 	Lubrificação 	do 
Motor 

UN 
1 

Rochester 30,00 50,00 
R$ 	80,00 

32 Anel de Vedação Motor UN 1 Rochester 8,00 70,00 R$ 	78,00 
34 Anel Dentado Acionamento 

Compressor Motor 
UN 

1 
Rochester 30,00 80,00 

R$ 	110,00 

36 Cremalheira do Volante do 
Motor 

UN 
1 

Moto Peças 280,00 80,00 
R$ 	360,00 

37 Bucha do Volante do Motor UN 1 Rochester 12,00 80,00 R$ 	92,00 
38 Amortecedor de Vibrações 

Motor 
UN 

1 
Cofap 18,00 50,00 

R$ 	6800 

39 Polia "v" - 6 Canais do Motor UN 1 Rochester 100,00 70,00 R$ 	170,00 
51 Suporte do Alternador do 

Motor 
UN 

1 
Rochester 40,00 40,00 

R$ 	80,00 

53 Turbo Alimentador do Motor UN 1 Rochester 65,00 120,00 R$ 	185,00 
54 Tubo - Retorno de Óleo do 

Motor 
UN 

1 
Rochester 30,00 50,00 

R$ 	80,00 

55 Coletor de Escape do Motor UN 1 Rochester 450,00 40,00 R$ 	490,00 
56 Coletor de Admissão do 

Motor 
UN 

1 
Rochester 350,00 40,00 

R$ 	39000 
, 	r 

57 Junta Coletor Admissão do 
Motor 

UN 
1 

Rochester 20,00 40,00 
R$ 	60,00 

58 Junta Curva Admissão do UN 
Motor  

1 
Rochester 30,00 40,00 

R$iI 	7Q,00 
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59 Curva de Admissão Motor 	1 UN 1 Rochester 180,00 40,00 R$ 	220,00 
60 Sensor de Temperatura e 

Pressão do Ar do Motor 
UN 

1 
Bosch 85,00 30,00 

R$ 	115,00 

61 Interruptor de Temperatura 
Motor 

UN 
1 

Bosch 68,00 30,00 
R$ 	98,00 

62 Sensor de Temperatura do 
Motor 

UN 
1 

Bosch 40,00 30,00 
R$ 	70,00 

63 Tubo de Injeção - Cilindro do 
Motor 

UN 
1 

Bosch 35,00 50,00 
R$ 	85,00 

64 Porta Bico Injetor do Motor UN 1 Bosch 65,00 50,00 R$ 	115,00 
65 Bucha de Estabilizador UN 1 Rey 16,00 30,00 R$ 	46,00 
66 Bucha do Setor de Direção UN 1 Rochester 38,00 40,00 R$ 	78,00 
67 Parafuso da Mola Dianteira UN 2 Fey 20,00 20,00 R$ 	80,00 
68 Bucha Mola Dianteira UN 2 Fey 19,00 20,00 R$ 	78,00 
69 Mola 2 a Traseira UN 1 Fabrine 380,00 40,00 R$ 	420,00 
71 Mola ia  Dianteira Parabólica UN 2 Fabrine 480,00 40,00 R$ 1.040,00 

VALOR DO LOTE 13 R$: (dez mil setecentos e dezesseis reais) R$ 10.716,00 
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MATINA 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEGUNDA-FEIRA • 11 DE JUNHO DE 2018 

ANO XI 1 N 2  894 

  

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107062018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE 
MATINA. Contratada: JJ MOLAS BAHIA LTDA - ME, CNPJ no. 19.640.211/0001-17. 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: 07/06/2018. 
Vigência: Até 12 de junho de 2018, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 10.716,00 (dez mil 
setecentos e dezesseis reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação ce Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao sute https:i/www.portatdeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 5184-DC1F-E161-4779. 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
SEGUNDA-FEIRA • 18 DE JUNHO DE 2018 

ANO XIIN 2 898 

  

CONTRATOS 

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107062018 

EDIÇÃO 894 DE 11 DE JUNHO DE 2018: 

ONDE SE LÊ: 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107062018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: JJ MOLAS BAHIA LTDA - ME, CNPJ n°. 19.640.211/0001-17. 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: 07/06/2018. Vigência: Até 12 de junho de 2018, a partir da 
data da sua assinatura. Valor: R$ 10.716,00 (dez mil setecentos e dezesseis reais). JUSCÉLIO ALVES 
FONSECA - Prefeito Municipal. 

LEIA-SE: 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107062018 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°.1312017 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: JJ MOLAS BAHIA LTDA - ME, CNPJ no. 19.640.211/0001-17. 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: 01/06/2018. Vigência: Até 12 de junho de 2018, a partir da 
data da sua assinatura. Valor: R$ 10.716,00 (dez mil setecentos e dezesseis reais). JUSCÉLIO ALVES 
FONSECA - Prefeito Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https:/Iwww.porta!deassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2355-BE76-0063-C1ED. 
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ESTADO DA BAHIA 
	 07/06/2018 10:26:07 - Nota Fiscal Eletronica 

MUNICIPIO DE GUANAMBI 
Secretaria Municipal de Finanças 
PCA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90. - CENTRO - 46.430-000 Guartambi - BA 

CNPJ: 13982640000196 

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

CNPJICPF: 19640211000117 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4823264549001 

NOME 1 RAZÃO 	J J MOLAS BAHIA LTDA ME 

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO JOSE NEVES TEIXEIRA, 1679. LOT. MANOEL COTRIM 

40 MUNICIPIO / UF: Guanambi! BA 

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(a) 
Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria 
Geral do Município. 

DATA EMISSÃO: 07/06/2018 

VÁLIDO ATÉ: 	07/07/2018 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LC3MJAXOA 

E-mail:ftscalguanambihotmail.com Site: http://www.guanambi.ba.gov.br  Telefone: (77) 34524318 

Autenticidade do documento sujeita a verificação. 
Acesse: http:/lguanambi.ba.Iink3.com.br:3390/13-grp/Servicos.htm1  para verificação. 

"C  k3 Tecnologia LIda 
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* x. 	J --'-. —v 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 07/06/2018 10:27 

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°: 20181342981 

RAZÃO SOCIAl. 

J J MOLAS BAHIA LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

114.724.498 
	

19.640.21110001-17 

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 07/06/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
o 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. 

o 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegalivarpt 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J J MOLAS BAHIA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.640.211/0001-17 

Certidão n°: 151386702/2018 
Expedição: 06/06/2018, às 14:51:00 
Validade: 02/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que J J MOLAS BAHIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n o  
19.640.211/0001-17, 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) oas 
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: Crit.L3t 	.: 
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20/03/2018 

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: J J MOLAS BAHIA LTDA 
CNPJ: 19.640.211/0001-17 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 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 Dívida Ativa da União (DALI) na Procuradoria-Geral da Fazenda 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:02:02 do dia 20/03/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/09/2015. 
Código de controle da certidão: 2AA6.AFEB.25F8.76BD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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07/06/2018 	 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp  

IMPRUtiIR VOLTAR 

CAI^`A 
CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	19640211/0001-17 

Razão Social: 3 E MOLAS PECAS E ACESSORIOS LTDA ME 

Endereço: 	AV PREFEITO JOSE NEVES TEIXEIRA N 1679 / LOT MANOEL COTRIM 
/ 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: 30/05/2018 a 28/06/2018 

Certificação Número: 2018053018493142447913 

Informação obtida em 07/06/2018, às 10:23:10. 

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

httpsJ/www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrr/crf/FgecFslmprjmjrpapel.asp 	 111 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
 - 30/07/2018 06:38:26

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 8da17580-521d-4525-8b42-f4f3fec84499



 

C' PR(F(JRA DE 

Matina 
A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0115062018 

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 representado pela Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, senhora 
Lucilene Neves Cardoso Souza, portador da Carteira de Identidade n° 572139764 e CPF n° 
603.177.015-68, doravante denominado de simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado o 
(a) Senhor (a) JEAN CARLOS FARIAS CRUZ, doravante denominado (a) simplesmente de 
CONTRATADO (a), portador (a) da carteira, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n° 
075.367.225-16, Residente e domiciliado (a) na Rua Erico Prado Fernandes, S/N, Centro de 
Matina/BA, em vista o constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 41/2018, resolvem 

le 
	celebrar o presente contrato mediante as cláusulas adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA os serviços: O (a) CONTRATADO (a) contratação de prestação de 
serviços com shows musicais, nas localidades de Salobro e Boa Vista interior do Município, 
nos dias 15 e 17 Junho de 2018, em comemoração os festejos de São João do Município de 
Matina/BA, com vigência ate 31 de julho de 2018, contados de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEGUNDA - do pagamento: Será pago pelos serviços prestados conforme 
Cláusula anterior, a importância bruta de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). bruto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RELAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATO: O contratado e 
contratante ficam obrigados a dar cumprimento às determinações da Legislação Vigente. 

CLÁUSULA QUARTA - Fica o CONTRATADO obrigado a executar ou prestar o (s) serviço 
(s) no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

s 
CLÁUSULA QUINTA - esta despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DE 
MATINA. 
PROJETO ATIVIDADE - 133920502.117 - COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES 
ELEMENTO - 3.3.90. 36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 
FONTE: 00 RECURSO ORDINÁRIO 

CLÁUSULA SEXTA - O presente contrato é celebrado inexigível de licitação de acordo com o 
que estabelece o Art. 24, da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO - Constitui motivo para rescisão do presente contato o 
não cumprimento de qualquer de suas clausulas e condições, bem como os motivos previstos 
na legislação, 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 
ubsista condições para a continuidade do mesmo; 

II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prossegui 
de sua execução. 

CNPJ: 28.151.998/0001-44 
Rua Riacho de Santana, SIn - fone (77) 3643-1007 - CEP: 46480-000 - Matina - B 

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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00 

 

- 

Matífìà 

A serviço do povo 

SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 

§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, 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, §§ 10 e 20, da Lei Federal N°. 8.666/93. 

§ 20. Poderá, também, ocorrer à rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as 
partes, precedida de autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que 
haja conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 11, da Lei 
Federal N°, 8.666/93. 

CLÁUSULA OITA - os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 
legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA NONA - as partes elegem o foro da Comarca de Riacho de Santana Estado da 
Bahia, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir 
quaisquer questões ou dúvidas resultantes do presente Contrato. 

E por estarem de comum acordo como todas as Cláusulas acima estipuladas, assina o 
presente instrumento em duas vias de igual teor na presença de testemunhas. 

Matina - Bahia, 15 de junho de 2018. 

Lucilehe Neves- Crdos&Souza 
Secretária M. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

CONTRATANTE 

JUSÇELIO  £  vs FONSECA 
Prefeito do uncíprbd Matina-BA. 

'ONTRATANTE 

JEAN CARLOS  IIA~IA'S  CRUZ 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

   

Ik 

7)71000 

G$9 

Nome: 
CPF:0 

Nome:  J5O/J2J 

CPF:Ú1/O 

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

E-mail: secretariadeeducacaomatina@hotmail.com  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ. 16.417.800/0001-42 

CONTRATO No 0126062018 

Contrato que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Matina - BA e a empresa 
IBIASSUCE CONSTRUTORA E PRE-
MOLDADOS LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento, de um lado MUNICÍPIO DE MATINA - BA, doravante denominada 
CONTRATANTE, sediada à Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N°, Centro, MATINA - 
BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.417.800/0001-42, neste ato representada por seu Prefeito 
Municipal JUSCELIO ALVES FONSECA, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 
04931271-51, inscrita no CPF/MF sob o n° 513.753.035-20, residente e domiciliado na 
Travessa Elginio Campos SIN Centro, Matina/BA, e, de outro lado doravante denominado 

• CONTRATADA, a Empresa IBIASSUCE CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA - ME, 
CNPJ n° 09.406.382/0001-22, Inscrição Municipal n° 0102020342, situado à Rod. Ibiassuce BR 
030, n° 10, Lote J, Bairro Polo Cerâmico, Ibiassuce - Bahia, representada pela pessoa física do 
Sr. Cleisson Renan Farias Brito, identidade 0939566060 - SSP/BA e CPF no 021.608.065-79, 
residente e domiciliada na Avenida Senador Antônio Fernandes, n° 459, casa, Centro na 
cidade de Ibiassuce no Estado da Bahia, adjudicatária vencedora da Tomada de Preços de n° 
02/2018 - TP, Processo Administrativo n° 40/2018, celebram o presente contrato, que se 
regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

1. Cláusula Primeira - OBJETO 

Construção de quadras poliesportivas, contrato de repasse n° 862620/2017, firmado pelo 
Município de Matina junto á União Federal, por intermediário do Ministério do Esporte, 
representado pela Caixa Econômica Federal. 
Nas comunidades de Salobro e Pichico. 

2. Cláusula Segunda - EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

As obras/serviços objeto deste contrato serão executadas com fiel observância a este 
instrumento e demais documentos, a seguir mencionados, que integram o presente contrato, 
independentemente de transcrição: 

a) Tomada de Preços n°. 02/2018 - TP; 

b) propostas técnica e financeira da CONTRATADA e respectiva documentação,-

c) 

ocumentação;

c) especificações técnicas; 

d) planilha de preços; 

e) demais documentos pertinentes, contidos no processo administrativo n°. 40/2018. 

2.1. Em caso de divergência entre os documentos acima indicados e os termos deste 
instrumento, prevalecerão estes últimos. 

2.2. A Prefeitura Municipal de Matina se reserva ao direito, mesmo durante a execução dos 
serviços, de introduzir modificações, resguardados o direito da CONTRATADA, quanto aos 
serviços executados. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - TeL 77364-f-'008 -
1 

EP .4Z1 •SO - Matina - Bahia 
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5.3. A infringência do disposto no item anterior desta cláusula impedirá a CONTRATADA 
participar de novas licitações, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do event 

6. Cláusula Sexta - RECURSOS 

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

3. Cláusula Terceira - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS 
OBRAS/SERVIÇOS 

O prazo de vigência do contrato será até 31 de outubro de 2019, que coincide com o fim de 
vigência do contrato de repasse n° 862620/2017 - junto a União Federal, por intermédio do 
Ministério do Esporte, representada pela Caixa Econômica Federal, contados da data de sua 
assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do extrato do contrato no Diário 
Oficial Próprio, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma 
do art. 57 da Lei n° 8666/93. 

3.1. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será 
apreciado pela Prefeitura, se manifestado expressamente, por escrito, pela CONTRATADA até 
30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato, devendo o documento ser protocolizado na 
Prefeitura até a data limite de que trata este item. 

op 	3.2. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no processo licitátório. 

4. Cláusula Quarta - INTERRUPÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos 
supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no art. 393 
do Código Civil, deverão ser comunicados à Prefeitura por escrito, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da Prefeitura, os dias de paralisação serão 
compensados por igual período ao final do prazo fixado para cumprimento do objeto deste 
instrumento. 

4.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na 
execução das obras/serviços, quando ocasionados pela falta de entrega à CONTRATADA de 
elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento das obras/serviços, 
quando tal providência couber à Prefeitura. 

4.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão da contagem do prazo, 
quando baseado em fatos não comunicados à Prefeitura, por escrito, ou por esta não aceitos. 

S. Cláusula Quinta - VALOR 

O valor global fixo e irreajustável do presente contrato é de R$ 497.000,94 (quatrocentos e 
noventa e sete mil reais e noventa e quatro centavos), nos termos da proposta financeira 
apresentada. 

5.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, Leis 
sociais, mão de obra e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou 
indiretamente, na execução dos serviços. 

5.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura não poderá ser 
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho complementar. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - TéL 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Praça Helena Carmem de Castro Donato, SI 643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 

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

6.1 A despesa com as obras/serviços correrá por conta da Lei Orçamentária do Município de 
Matina - Bahia e terá com base a seguinte: 

UNIDADE: 02.03.00 - Fundo Municipal de Educação (FME) de Matina 
ATIVIDADE: 27.812.096.1207 - Construção de Praças e Quadras de Esportes 
ELEMENTO: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 
FONTE: 24 - Transf. Conv. - Outras 

7. Cláusula Sétima - FORMA DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado por preço unitário mediante medição mensal, das 
obras/serviços efetivamente realizados, com apresentação das faturas/notas fiscais, 
devidamente atestados pela fiscalização, obedecidos os preços unitários constantes da 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 

7.2. Os preços constantes da Proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no processo 
administrativo n°. 40/2018, constituindo, assim, a única remuneração da CONTRATADA pelos 
serviços contratados e executados. 

7.3. A Prefeitura efetuará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada. 

7.4. A CONTRATADA indicará, obrigatoriamente, em seus documentos de cobrança, o número 
e a data de emissão da Nota de Empenho. 

7.5. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa de cada serviço 
faturado, devidamente atestadas pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias 
incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos. 

7.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições, incidentes, 
para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 11, §61  da IN/SRF no  480/2004, ou informar 
a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de 
retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no 

19 	percentual correspondente à natureza do bem ou serviço. 

7.7. As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada a cláusula de 
garantia e após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, 
sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções. 

7.8. Atendido ao disposto nos itens anteriores, a Prefeitura considera como data final do 
período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no 
local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias 
para pagamento, conforme estabelecido no art. 90  do Decreto n° 1.054/94. 

7.9. É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à Prefeitura dos documentos de 
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, 
que se não atendido, implica em desconsideração pela Prefeitura dos prazos estabelecidos 
para pagamento. 

7.10. Quando se tratar da quitação do último pagamento, a Prefeitura se reserva o direito de 
reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativa ao 
mês das últimas obras/serviços prestadas. Da mesma forma deverá comprovar o recolhime to 
do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

7.10.1 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, 
tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a 
obrigatoriedade de requerer a exclusão da Prefeitura das eventuais ações reclamatórias 
trabalhistas, propostas por empregados da CONTRATADA, durante a vigência contratual, 
declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante 
possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados. 

7.10.2. Na hipótese da Prefeitura vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas ações 
trabalhistas mencionadas na subcláusula 7.10.1, e se o contrato estiver vigente, o valor da 
referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas, e desde 
que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância 
despendida pela Prefeitura Municipal de Matina, a título de condenação trabalhista solidária ou 
subsidiária, a Prefeitura utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a 
CONTRATADA, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas 
hipóteses previstas nesta subcláusula. 

7.10.3. A não comprovação dos recolhimentos previstos no item 7.6 assegura à Prefeitura o 
direito de sustar o pagamento da última fatura, reter a garantia e suspender a emissão do 
Termo de Encerramento Físico do Contrato até a apresentação dos referidos documentos. 

7.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta cláusula, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o dia do vencimento. 

7.12. No caso de atraso de pagamento, a Prefeitura pagará atualização financeira aplicando-se 
o IGP-M a partir da data estabelecida para quitação da obrigação até o mês do efetivo 
pagamento, de acordo com a seguinte formula: 

C = P[(1+1/100)N-1)], onde: 
C - valor calculado como atraso de pagamento; 
P - valor da obrigação contratual paga com atraso; 
N - número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da 
obrigação contratual; 
- percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média 

• aritmética do IGP-M no período N, "Pró-Rata" dia. 

7.13. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice 
conhecido. 

7.14. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 
tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 
qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de 
índice. 

7.15. Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais. 

8. Cláusula Oitava - DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 
convencionais, fica estipulada uma "Caução de Execução" no montante de 1% (um por cento) 
do valor do Contrato, a ser integralizado após a assinatura deste instrumento, em espécie, ou 
em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da 
CONTRATADA. 

Praça Helena Carmem de Castro Do 	 Te/77 363-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

8.1. Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a 
"Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços. 

8.2. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 
pela Prefeitura, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 
Prefeitura. 

8.3. Não haverá qualquer restituição da caução em caso de dissolução contratual, na forma do 
disposto na cláusula de rescisão deste contrato, hipótese em que a caução será revertida e 
apropriada pela Prefeitura. 

8.4. A não integralização da caução no prazo estabelecido no caput desta cláusula impedirá a 
liberação dos pagamentos previstos na cláusula sétima deste termo. 

8.5. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisado 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea 

• "d" da Lei n° 8.666/93. 

8.6. O prazo de garantia de o serviço prestado é o previsto na legislação vigente e definido no 
Código Civil Brasileiro. 

8.7. A prestação de serviço licitado deve atender às recomendações da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. 04.150  de 21.11.62), no que couber e, principalmente no 
que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

9. Cláusula Nona - MULTA 

9.1. O descumprimento parcial ou total de quaisquer das cláusulas contidas no contrato 
sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa 
em processo administrativo. 

9.2. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da 
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com este município e multa, de acordo com 
a gravidade da infração. 

9.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites 
máximos: 

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

b) 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada 
dia subseqüente ao trigésimo. 

9.3. A Administração se reserva ao direito de cobrar da contratada o valor de qualquer multa 
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato. 

9.4. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas. 

10. Cláusula Dez - FISCALIZAÇÃO 

Praça Helena Carmem de CaDonto, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

A fiscalização dos serviços caberá a empregado formalmente designado, na forma do artigo 67 
da Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os 
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram. 

10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive 
rejeitando obras/serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas 
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a 
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os 
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

10.2. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer obra/serviço que não esteja 
sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, responsável pela execução do contrato. 

10.3. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 

40 

	

	instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do 
seu valor. 

10.4. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 
(dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na 
forma prevista na respectiva cláusula. 

10.5. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

11. Cláusula Onze - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS 

Além dos encargos assumidos em outras cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem 
alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a: 

11.1. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à 
legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta 
exclusiva. 

11.2. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato. 

11.2.1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura 
do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 

11.2.2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, 
por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente 
nos preços do objeto contratual. 

11.3. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços ora 
contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas. 

11.4. Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Prefeitura, 
bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os EP - equipamentos de proteção 
individual e os instrumentos necessários à execução dos serviços contratados. 

1 
1 	 

Praça Helena Carmem de Cast oDo 
	

SINV- Tfr. 73643-1OO8 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

11.5.. Permite que os servidores dos órgãos ou entidades públicas, da Caixa Econômica 
Federal, dos representantes do Município, bem como órgãos de controle interno e externo 
tenham livre acesso aos seus documentos e livros contábeis. 

11.6. Responsabilizar-se pela qualidade da obra, materiais e serviços executados/fornecidos, 
devendo promover as readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a conservação do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o Contrato de 
Execução ou Fornecimento (CTEF) 

11.7. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e 
responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame. 

12. Cláusula Doze - RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos 
provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados. 

12.1. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou 
pela Prefeitura, para reparação desses danos ou prejuízos. 

12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da 
proposta ou de má administração da CONTRATADA. 

12.3. A CONTRATADA é a única responsável pela procedência das peças que vier a utilizar na 
manutenção dos equipamentos. 

13. Cláusula Treze - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL 

13.1 A CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a 
terceiros ou à Prefeitura, durante a execução dos serviços contratados ou em decorrência 
deles. 

13.2 Em caso de condenação judicial do Município, inclusive em demandas trabalhistas, seja 
por danos morais ou materiais, fica assegurado o direito de regresso contra a contratada, assim 

Ia 

	

	como contra os seus sócios que compõem o quadro societário no momento da celebração do 
contrato com o Município, ou mesmo contra os sócios que venham a ingressar na sociedade 
empresarial após a formação do contrato. 

14. Cláusula Quatorze - DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS 

A CONTRATADA manterá no local dos trabalhos um livro sob a denominação de DIÁRIO DE 
OCORRÊNCIAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas por seu 
representante e pela fiscalização, no qual serão registradas, por ambas as partes, as 
ocorrências dos serviços, inclusive as ordens, podendo os registros ser consultados pelos 
representantes das partes interessadas. 

14.1. Deverão ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem 
durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou 
fornecimentos extras. 

14.2. As obras, serviços ou fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da 
Contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses 
deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente. 

Praça Helena Carmem de castra 99nat"1° - TeL 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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R - valor do reajustamento procurado; 

V - valor contratual a ser reajustado; 

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

15. Cláusula Quinze - ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

Concluídos as obras/serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará através da 
Fiscalização, a aprovação dos mesmos. A Prefeitura fará na ocasião, as observações que 
julgar necessárias, rejeitando as obras/serviços que não tenham sido executados a contento 
nos termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo 
para que a CONTRATADA, às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados. 
Aceitos as obras/serviços, a Prefeitura emitirá Termo de Encerramento Físico do Contrato, que 
possibilitará a liberação da garantia. 

15.1. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo 
Serviço de Finanças da Prefeitura, o Termo de Encerramento Financeiro. 

16. Cláusula Dezesseis - RESCISÃO 

16.1. O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela Prefeitura, com 
a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA nos termos do art. 78, 
incisos 1 a XII. XVII da Lei n° 8.666/93 observadas as disposições dos arts. 77, 79 e 80 da 
citada Lei. 

16.2. O presente contrato também será rescindido de pleno direito pela Prefeitura, com a 
conseqüente perda da garantia e da idoneidade da CONTRATADA para transacionar com a 
Prefeitura, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção 
independentemente de ação ou interpelação judicial, se a CONTRATADA: 

a) tiver a sua falência requerida ou decretada; 

b) entrar em liquidação judicial ou extrajudicial; 

c) tornar evidente sua incapacidade, desaparelhamento ou má-fé; 

d) transferir, no todo ou em parte, este contrato sem prévia e expressa anuência da Prefeitura; 

e) retardar em mais de 20% (vinte por cento) o Cronograma de Execução,-

f) 

xecução;

f) infringir quaisquer outras cláusulas ou condições deste contrato. 

17. Cláusula Dezessete - REAJUSTAMENTO 

17.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula 
(desde que todos os índices tenham a mesma data base): 

17.2. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da 
Prefeitura, aplicando-se a seguinte fórmula: 	 ..  / 

R= V. (Ii - lo) 
lo 

Onde: 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - TeL 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 

CNPJ: 16.417.80010001-42 

lo - índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta; 

li - índice de preço referente ao mês de reajustamento. 

17.3. Os índices a serem considerados no reajustamento, serão extraídos da revista da 
Fundação Getulio Vargas - índice Nacional de Preços - INCC; 

17.4. Para fins de aplicação desse item deverá inexistir culpa da licitante vencedora no não 
cumprimento do prazo inicialmente pactuado. 

18. Cláusula Dezoito - PUBLICAÇÃO 

A Prefeitura providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial 
Próprio, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo que 
será de até 20 (vinte) dias após aquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 
8.666/93. 

• 19. Cláusula Dezenove - FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Riacho de Santana, Estado da Bahia, que prevalecerá 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato 
para a execução dos serviços, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas. 

Matina - Bahia, 26 de junho de 2018. 

o 

IBIASSUCE CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA - ME 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

  

   

Nome:  T 
CPF: 

 

Nome: 
CPF:  0/ 	5..5 ~ - 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tel. 773643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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TERÇA-FEIRA '26 DE JUNHO DE 2018 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
ANO XIIN p902 	 . r 

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0126062018 
TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2018 - TP 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE 
MATINA. Contratada: IBIASSUCE CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA - ME, CNPJ n°. 
09406382/0001-22. Objeto: Construção de quadras poliesportivas, contrato de repasse n° 86262012017, 
firmado pelo Município de Matína junto á União Federal, por intermediário do Ministério do Esporte, 
representado pela Caixa Econômica Federal. Nas comunidades de Salobro e Pichico. Assinatura: 
26/06/2018. Vigência: Até 31 de outubro de 2019, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 
497.000,94 (quatrocentos e noventa e sete mil reais e noventa e quatro centavos). JUSCÉLIO ALVES 

19 	FONSECA - Prefeito Municipal. 

o 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos, 
:'ara verificar as assinaturas vá ao site https:f/www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 7F32-99D0-93BE-1 464. 
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