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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0101201809 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

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

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

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

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, 

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

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

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

CONTRATANTE, e, de outro lado, UMBERTO FERNANDES VIEIRA, 

brasileiro (a), casado, Operador de Maquinas Pesadas, portador da Cédula 

de Identidade RG n° 13056003 do CPF n° 016.984.898-11, residente e 

domiciliada à Rua Altos dos Bezerras, 02, Liberdade, Matina Bahia, 

denominado (a), neste ato de CONTRATADO (A), entre si firmam o 

presente CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, com fundamento legal na Constituição Federal, artigo n° 37, 

inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 de junho de 2003, mediante as 

Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

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

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

atribuições de Motorista. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Motorista, lotado (a) na - 

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, no período de 

10 de janeiro a 30 de junho de 2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

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

horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

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

bruta de R$ 7.410,00(sete mil e quatrocentos e dez reais ) que serão 

pagas em (06) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 

PROJETO ATIVIDADE -2123 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE OBRAS E 

URBANISMO. 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 05, (cinco) meses e 

vinte e um dias a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 

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

presente contratação. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 

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

Direito Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado. 

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

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

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa. 

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

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

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

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

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

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

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

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

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

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

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

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

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 10 de janeiro de 2018. 

CONTRATANTE 
/ 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome completo: 	 2)Nome completo: 

RG n°:  	RG n°: 	  

CPF N°  OLIO. 55 	CPF N°:  	 —)   

Endereço: 	Endereço: 	  

Ass.:  	 ççj  	Ass.: 	 7L 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Setor de Tributos 

Certidão N°.: 001303 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

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

Contribuinte: 	UMBERTO FERNANDES VIEIRA 

'idereço: 	FAZ LAGOA DA PEDRA. SN  ZONA RURAL 
ompiernento 

Cidade: 	 MATINA (BA) 

CPF: 	 016.984.898-11 	 Identidade: 	2116008-2 
Inscr. Municipal: 

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

) referido é verdade e dou fé 

ATINA (BA). 08 de Janeiro de 2018 

Chefe Div.,"' $4 	rtria 

) 

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

PRAÇA HELENA CARMEM DE CASTRO DONAT0, S/N - LIBERDADE - CEP 46480000 

CNPJ 16417.800/0001.42 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 10101/2018 09:23 

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°: 20180114150 

NOME 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

016.984.898-11 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 10/01/2018, 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. 

Página 1 de 1 	 ReiCertidaoNegativa.rpt 
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1O/Q12Q18 

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: UMBERTO FERNANDES VIEIRA 
CPF: 016.984.898-11 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:20:44 do dia 10/01/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/07/2018. 
Código de controle da certidão: A882.68D1.8C20.03F5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1,1 
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Página 1 de 1 

PODER Jui:.cÁRIc. 
JUSTIÇA DO TRABALFi 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: UMBERTO FERNANDES VIEIRA 
CPF: 016.984.898-11 
Certidão n°: 143678356/2018 
Expedição: 25/01/2018, às 09:49:37 
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que UMBERTO FERNANDES VIEIRA, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 016.984.898-11, 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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Estado da Bahia 	 0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ1-  16.417.800/0001-42 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. 0101201810 
	u-I 

Li 

O MUNICÍPIO DA MATINA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

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

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

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

ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Juscélio Alves Fonseca, 

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

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

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

CONTRATANTE, e, de outro lado, ROMARIO FERNANDES PEREIRA, 

brasileiro (a), casado, Vigilante, portador da Cédula de Identidade RG n° 

1615017291 do CPF n° 063.888.575-23, residente e domiciliada à Rua 

Alagoinha, Centro Matina Bahia, denominado (a), neste ato de 

CONTRATADO (A), entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 

DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento legal na 

Constituição Federal, artigo n° 37, inciso IX e Lei Municipal n° 48, de 17 

de junho de 2003, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento 

no art. 20, da Lei Municipal n 0 .48/2003, ligadas a atividades essenciais do 

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

atribuições de Vigilante. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O (A) CONTRATADO (A) exercerá o cargo de Vigilante, na Garagem 

Central lotado (a) na 	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417,80010001-42 

FINANÇAS, no período de 10 de janeiro a 31 de agosto de 2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CARGA HORÁRIA IDA JORNADA DE 

TRABALHO 

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

horas/semanais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO 

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

bruta de R$ 7.345,80 (sete mil e trezentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta centavos ) que serão pagas em (08) parcelas. 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 

vigente: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINSTRACAO E FINANÇAS 

PROJETO ATIVIDADE —2017 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE 

ADMINSTRACAO 

ELEMENTO - SUB - ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 07 (sete) meses e 

vinte e um dias a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante TERMO ADITIVO, 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 

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

presente contratação. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ.,  16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO 

Este Contrato Temporário de Excepcional Interesse Público rege-se pelos 

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

Direito Administrativo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO 

Este Contrato extinguir-se-á: 

1 - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa das partes; 

III - pela morte do contratado. 

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

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

CONTRATANTE poderá ter reduzido o prazo para tal comunicação por 

interesse público e conveniência administrativa. 

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

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

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

maior. 

Parágrafo Terceiro: Fica facultado A CONTRATANTE rescindir este 

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

não atende aos interesses da Contratante, ou este demonstrar manifesta 

inadaptação à natureza do objeto contratado. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos no presente instrumento serão regulamentados pela 

legislação em vigor, aplicável à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

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

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

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Tele fax 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
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CONTRATANTE 

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

que por ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato 

Temporário de Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que 

outro seja. 

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

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

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

igualmente subscritas. 

Matina, Estado da Bahia, 10 de janeiro de 2018. 

CONTRATADO (A) 

TESTEMUNHAS: 

1)Nome completo: 
	

2)Nome completo: 

RG n°:  	RG n°: 	  

CPFNO  flfO.5.6  ç 1  	CPFN°: 	  

Endereço: 	Endereço: 	  

Ass.:  	 - ví   Ass.: 	  

   

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Setor de Tributos 

eído N°.. 001312 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

ertifico eu, Chefe Div O 1 E Tributária desta Prefeitura, que revendo os arquivos e demais documentos desta reartição. 
AO ENCONTREI nenhum débito sob a responsabilidade do contribuinte abaixo: 

Contribuinte: 	ROMARIO FERNANDES PEREIRA 

.dereço: 	RUA LAGOINHA, SN CENTRO 

'ornpieinento: 

Cwacie: 

CPF: 	 063 888.575-23 

Inscr Municipal: 

Identidade: 

ess•iada a Fazenda Municipaí o direito de coOrar quaisquer débitos que venham ser apurados após o fornecimento desta. 

rtnoo e verdade e dcc ft 

ATINA (BA). 09 de Janeiro de 2018 

( 

Chefe Div O. I. E Tnoutria 

Esta cirtido é valida por 90 (noventa) dias, contados da sua emissão 
Ou. Qualquer rasura tornara fluia este documento 

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

CNP.J 16.417.600/000142 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 10/01/2018 09:22 

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°: 20180114140 

NOME 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CPF 

063.888.525-23 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 10/01/2018, 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. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativarpt 
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1Q'0 '201 8 

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: ROMARIO FERNANDES PEREIRA 
CPF: 063.888.575-23 

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

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

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

Emitida às 10:19:45 do dia 10/01/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/07/2018. 
Código de controle da certidão: 9143.F9AD.F258.6F02 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 
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Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ROMARIO FERNANDES PEREIRA 
CPF: 063.888.575-23 
Certidão n°: 143678502/2018 
Expedição: 25/01/2018, às 09:50:31 
Validade: 23/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ROMARIO FERNANDES PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob o 
n o  063.888.575-23, 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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COS - Alto Sertão 

CONTRATO DE RATEIO/ EXERCÍCIO 2018 

01 o  201SJi 

1 - DAS PARTES 

CONSÓRCIO - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ALTO 

SERTÃO - CDS-ALTO SERTÃO, Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, 

inscrito no CNPJ sob o no. 18.635.734/0001-02, com sede na Rua da Chácara, n 0294 

Centro, Caetité-Estado da Bahia - CEP, neste ato representado por seu Presidente, 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA. 

CONSORCIADO - O MUNICÍPIO DE MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n0.6417800/0001-42, com sede na Praça Helena Carmem de 

Castro Donato, S/N, Centro, Matina-Bahia, neste ato representado por sua Prefeita 

Municipal, JUSCÉLIO ALVES FONSECA; 

II - DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente instrumento é regulamentar as 

transferências financeiras do CONSORCIADO ao CONSÓRCIO para o custeio das 

despesas administrativas do CONSÓRCIO, de acordo com as disposições da Lei Federal 

n°. 11.107/05 e do Decreto 6.017/07. 

III - DA PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SEGUNDA 

atendida pela dotação 

Serviços Públicos - 

Consórcios Públicos 

Consórcios Públicos. 

- A Despesa com a execução do objeto do presente contrato será 

orçamentária: Unidade 02.05.00 - Secretária Municipal de Obras e 

Atividade: 154520522.307- Manutenção das atividades dos 

- Elemento 33.71.70.00.000 - Rateio pela participação em 

Parágrafo terceiro - A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público 

sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais 

previstas configurará ato de improbidade administrativa insculpido rio art. 10, inc. XV, da 

Lei Federal no 8.429/92 (Lei dos Atos de improbidade Administrativa) 

Rua da Chácara, 294, Bairro Chácara- Caetité/Bahia - CEP 46400-000 	 ágina 1 
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CDS Alta Sertão 
Ccrircío e  Oesenvolvimta 

Susternavel do Alio Sertão 
IV - DO RATEIO 

CLÁUSULA TERCEIRA - Para a execução do objeto deste contrato, o CONSORCIADO 

transferirá mensalmente ao CONSÓRCIO a importância de R$ 1.600,00, (um mil e 

seiscentos reais), até o décimo dia de cada mês; 

Parágrafo primeiro - O MUNICÍPIO CONSORCIADO se obriga a emitir autorização de 

débito automático à instituição financeira na qual movimentem recursos financeiros, 

fixando o valor e data para débito do valor mensal referido no caput desta Cláusula e seu 

respectivo depósito na conta corrente do CONSÓRCIO, no BANCO DO BRASIL, C/C no 

32.251-2, Agência no 0230-5 (Caetité /BA), ou outro que vier a ser indicado, tendo 

por limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 (dez) do mês pertinente à 

execução das despesas. 

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à 

conta de dotação prevista no orçamento de 2018, conforme Cláusula Segunda. 

Parágrafo terceiro - A tabela de coeficientes do FPM é parte integrante deste contrato 

como ANEXO I. 

V - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA QUARTA - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da 

legislação vigente o CONSÓRCIO deverá fornecer as informações necessárias para que 

sejam consolidadas, nas contas dos CONSORCIADOS, todas as despesas realizadas com 

os recursos entregues por conta do presente contrato de rateio, de forma que possam 

ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou 

projetos atendidos. 

VI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO 

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o Consorciado (Município): 

1 - Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente 

CONTRATO DE RATEIO; 

II - Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno 

cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na 

condição de adimplente; 

Rua da Chácara, 294, Bairro Chácara— Caetité/Bahia - CEP 46400-000 
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S Aflu Sertão 
.0 de  Desenvoiviment 

III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que 

suportará as obrigações assumidas. 

VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO 

CLÁUSULA SEXTA - Obriga-se o Consórcio: 

1- Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO na consecução dos 

objetivos definidos no CONTRATO DE PROGRAMA, observadas as normas da contabilidade 

pública; 

II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro 

aplicáveis às entidades públicas; 

III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela 

CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às 

contas da mesma. 

VIII - DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA SÉTIMA - No caso de inadimplência o consorciado será notificado para que 

regularize a sua situação perante o CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA OITAVA- Uma vez notificado da inadimplência, e não regularizada a situação 

no prazo de 30 dias, suspender-se-ão os serviços do CONSÓRCIO ao respectivo 

CONSORCIADO até a regularização da dívida. 

CLÁUSULA NONA - Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 90 (noventa) 

dias, o ente consorciado será excluído do CONSÓRCIO mediante deliberação da 

Assembleia Geral, conforme SEÇÃO II do Estatuto do Consórcio Público e Art. 80, § 50, 

da Lei Federal n.° 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos). 

CLÁUSULA DÉCIMA - A exclusão prevista na CLÁUSULA 7a não exime o participante do 

pagamento de débitos referentes ao período em que permaneceu inadimplente. 

IX - DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- O presente contrato de rateio terá vigência a partir de 02 

de janeiro até 31 de dezembro de 2018, em estrita observância á legislação 

orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o 

suportam. 

Rua da Chácara, 294, Bairro Chácara— Caetité/Bahia - CEP 46400-000 
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JUSCÉ 

X- DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica autorizada a vinculação de receita própria ou 

transferida de impostos para atender às necessidades do CONTRATADO, admitida a 

retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula. 

Parágrafo único. Os valores recolhidos pelo CONTRATADO, a título de Imposto de Renda 

Retido na Fonte, incidente sobre os pagamentos efetuados, devem ser contabilizados 

como receita própria do CONSÓRCIO, e não servirá como compensação dos valores 

pactuados na cláusula quarta. 

XI- DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE 

RATEIO, fica eleito o foro da Comarca de Guanambi, Estado da Bahia. 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o 

presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais. 

Caetité, 02 de janeiro de 2018. 

CONSÓRCIO DE DESENVOLVI EL DO ALTO SERTÃO 

JUSC IíLV:SFs SECA 
RESIDENTE 

MUNICÍP 

OA 1E F 
P r F ITO 

INA 

NSEC 

TESTEMUNHAS: 

77Q -fcwaa4t  

CPF:  OfO.E7/ .fiçX/r7 

CPF: 	 - 
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Nome 
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTA VEL DO ALTO SERTAO 

CPF/C.N.P.J 
18.635.734/0001-02 

C.G.A da Empresa 
320841 

Endereço: 

RUA DA CHACARA 294 

Bairro: CEP: Município: UF: 

CHACARA 46400000 CAETITÉ BA 

II II 1 1 1 II II II II II II 111  111 111 111 111111 1111 11111 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE 
Praça da Catedral - Prédio do antigo Fórum 

CAE1TrÉ 
BA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
N°. 5/2018 

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.('). 

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a 
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da 
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade 
administrativa. 

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços 
www. caetite. ba. gov. br. 
Conforme código de controle informado abaixo. 

Certidão emitida via internet em: 	 Código de Controle da Certidão: 
03/01/2018 	 21235.5.20180101S96.22375 

Ce tidao V3 ida até 03I04I208 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 03/01/2018 11:58 

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°: 20180067631 

RAZÃO SOCIAL 

CONSORCIO DE DESENVOLVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO A 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

18.635.73410001-02 

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

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

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 03/01/2018, 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:llwww.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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0310 1/20 18 

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: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO 
CNPJ: 18.635.734/0001-02 

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 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 (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' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 17:04:11 do dia 26/08/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/02/2018. 
Código de controle da certidão: A7AC.68D6.FCOD.BO2D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  

Nome: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.635.734/0001-02 

Certidão n°: 138849472/2017 
Expedição; 20/10/2017, às 09:59:02 

Validade: 17/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 18.635.734/0001_02, 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 no :470/2011 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.tstju$br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadímplentes 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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VOLTAR 

CAI. ̂1w
A  

CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	18635734/0001-02 

Razão Social: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO 

Nome Fantasia:CDS DO ALTO SERTAO 

Endereço: 	TV HERMEUNA DA SILVEIRA 1 A / CENTRO / CAETITE / BA / 46400- 
000 

A Caixa Econômica Federal, flO 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: 03/01/2018 a 01/02/2018 

Certificação Número: 2018010311291531827170 

Informação obtida em 03/01/2018, às 12:56:45. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPeSSOaMatrIZ21  086639&VARPessoa=21 086639&VARUf=BA&V... 111 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N2. 0103012018 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 30/2017-PP 

O Município de Matina- Bahia, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA, entidade de 
Direito Público Interno, com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n, Centro, inscrita 
no CNPJ, sob n2 16.417.800/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio 
Alves Fonseca, doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ERIVAN 
MARCIO REIS TEIXEIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 
12.238.064/0001-04, estabelecida à Rua Artur Fernandes, s/n, Centro, Matina - BA, através de seu 
Sócio-Gerente, ERIVAN MARCIO REIS TEIXEIRA, portador de cédula de identidade RG n 
07.048.512-70 SSP/BA e CPF n2 891.609.915-34, denominando-se a partir de agora, simplesmente, 
CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Fornecimento de "aquisição de combustíveis e 
derivados do petróleo para atender a demanda da frota municipal, poços tubulares e setores 
públicos do município de Matina/BA", decorrente da homologação da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL N2. 30/2017-PP, pela Prefeita Municipal em 03/01/2018, sujeitando-se os 
contratantes à Lei Federal N. 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas 
contratuais abaixo descritas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é o fornecimento pela CONTRATADA de "aquisição de 
combustíveis e derivados do petróleo para atender a demanda da frota municipal, poços 
tubulares e setores públicos do Município de Matina/Ba' cuja descrição detalhada bem como 
as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo licitatório na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL N2.30/2017-PP. 

§ 10 
- O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante na 

licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N9. 30/2017- PP passam a fazer parte integrante 
deste instrumento contratual independente de transcrições. 

§ 20 
- A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 

supressões na aquisição do objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65 da Lei nQ 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

Este instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2018, contado de sua assinatura, devendo ser 
observado o prazo para entrega do produto/objeto, a contar da Ordem de Fornecimento. 

§19 em caráter excepcional, devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato 
poderá ser prorrogado, nos termos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

1- da CONTRATADA: 

a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Primeira, de acordo com a proposta apresentada; 
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos dos produtos; 
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quinta. 
d) assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento d 
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 

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

respectiva aprovação, em até 5(cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob 
pena de não serem considerados; 
g) entregar o produto/objeto de acordo com a necessidade da Prefeitura após a emissão da Ordem 
de Fornecimento. 

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

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

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

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos, objeto do presente 
contrato, a importância de R$ 1.534.144,00 (um milhão, quinhentos e trinta quatro mil e cento 
e quarenta e quatro reais), referente aos lotes: 01, 02, 03, 04 e 05, os preços ofertados somente 
poderão sofrer os reajustes determinados pelo Governo Federal, mediante comprovação e pedido 
por escrito, de acordo com o Edital de licitação PREGÃO PRESENCIAL N2. 30/2017-PP. 

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

Parágrafo Um. A nota fiscal dos materiais destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de 
Assistência Social deverá ser emitida da seguinte forma: Razão social FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL e CNPJ: 14.807.662/0001-82. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

Unidade: 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 
Atividade: 2.015 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 

Unidade: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
Atividade: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 

Unidade: 02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESP. E LAZER 
Atividade: 2.096 - Manutenção do FUNDEB 40% 
Atividade: 2.097 - Manutenção do PNAT 
Atividade: 2.098 - Manutenção do Ensino Básico 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Atividade: 2.102 - Manutenção do Ensino Médio 
Atividade: 2.250 - Manutenção do Ensino Fundamental QSE 

Unidade: 02.04. 
Atividade: 2.065 
Atividade: 2.066 
Atividade: 2.068 
Atividade: 2.070 
Atividade: 2.080 
Atividade: 2.260 
Atividade: 2.302 
Atividade: 2.306 
Atividade: 2.309 

00- SECRETARIA DA SAÚDE 
- Piso de Atenção Básica - PAB 
- Incentivo Ações Básica de Vigilância Sanitária 
- Incentivo ao Programa Saúde da Família 
- Gestões de Ações Municipais de Saúde 
- Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD 
- Manutenção do SUS 
- Programa BLMAC 
- Manutenção do NASF 
- Manutenção do SAMU 

Unidade: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Atividade: 2.123 - Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo 
Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública 
Atividade: 2.141 - Manutenção da Rede de Abastecimento de Agua 
Atividade: 2.197 - Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes 

Unidade: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 
Atividade: 2.057 - Manutenção do FMAS 
Atividade: 2.284 -Programa de Atendimento Integral às Famílias - PBF 
Atividade: 2.294 -Programas de Assistência Social - FNAS 
Atividade:2.301 - Programas de Assistência Social - FEAS 

Unidade: 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE 
Atividade: 2.162 -Manutenção da Secretaria de Agricultura 
Atividade: 2.141 - Manutenção da Rede de Abastecimento de Agua 

Unidade: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Atividade: 2.018 -Manutenção da Secretaria de Planejamento 

Unidade: 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
Atividade: 2.019 -Manutenção da Secretaria de Comunicação 
Elemento: 3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

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

- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista 
condições para a continuidade do mesmo; 
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 
sua execução. 
§ lo. Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 
haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 
autorização escrita e fundamentada da Prefeita Municipal, desde que haja conveniência 
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no art. 79, §§ 19  e 2, 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 da Prefeita Municipal, desde que haja 
conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo art. 79, inciso II e § 1, da Lei Federal N2. 
8.666/93.  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das 
obrigações assumidas perante o CONTRATANTE na forma estabelecida no item 10 do Edital do 
Pregão N2. 30/2017-PP. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

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

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

Matina-Bahia, 03 de janeiro de 2018. 

ONSECA 
ef ito"[inicipal 

CO TRATANTE 

01 . 

ERIYAN MAkCI REIS TEIXEIRA 

Auto Posto Vêclor 
Rua Artur Fsrnsndss, $#4 

ï 	_ 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  c4  cJ-t 
CPF:  o.o.9&' - 

  

Nome:i7Ut1  CaàA 
CPF:O1/O. 
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MATINA 

  

  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO QUINTA-FEIRA • 11 DE JANEIRO DE 2018 

ANO XI 1 NQ832 

 

  

   

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0103012018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 30/2017 - PP 

O Prefeito do MUNICIPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. 
Contratada: ERIVAN MARCIO REIS TEIXEIRA, CNPJ n°. 12.238.064/0001-04. Objeto: aquisição de 
combustíveis e derivados do petróleo para atender a demanda da frota municipal, poços tubulares e setores 
públicos do Município de Matina/Ba. Assinatura: 03/01/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir 
da data da sua assinatura. Valor: R$ 1.534.144,00 (um milhão quinhentos e trinta quatro mil e cento e 
quarenta e quatro reais), referente aos lotes: 01, 02, 03, 04 e 05. JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos, 
ara verificar as assinaturas vã ao site https:üwww.portaldeassinaturas com br443 e utilize o código 173F-78C13-F181-235E 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

CONTRATO N° 0105012018 

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE 
DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO 
COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM 
SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO 
QUAL, O LICENCIANTE PUBLICARÁ OS ATOS OFICIAIS 
DA PREFEITURA DE MATINA NO DIÁRIO OFICIAL 
PRÓPRIO DO MUNICÍPIO EM SITES COM CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL QUE ENTRE SI CELEBRAM AS PARTES ABAIXO 
NOMINADAS. 

Pelo presente instrumento particular que celebram de um lado o MUNICÍPIO DE MATINA, com sede na 
Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n°, Centro - Matina-BA, CEP 46.480-000, inscrito no CNPJ sob 
no. 16.417.800/0001-42, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado 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 SIM 
Centro, Matina/Ba, e, de outro lado doravante denominado CONTRATADA, a Empresa PROCEDE 
BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.195.422/0001-25, com sede na residente à Avenida Sebastião Assis 
Gomes, 488, Loteamento Sandoval Moraes 1, Guanambi/BA. CEP 46.430-000, esta onde recebe 
correspondências e notificações, neste ato representada por ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO, 
simplesmente denominada de LICENCIANTE, resolvem celebrar este contrato de prestação de serviços, e 
mediante as cláusulas a seguir estipuladas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação direta tem base no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, Este contrato está 
vinculado ao processo de dispensa de licitação n°01/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a contratação de licenciamento de uso do software de imprensa oficial 
eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação, através 
do qual, o licenciante publicará os atos oficiais da Prefeitura de Matina no Diário Oficial próprio do 
município em sites com certificação digital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNCIONAMENTO 

O software imprensa oficial eletrônica funciona exclusivamente via internet na modalidade software como 
serviço ou Software as a service, executado em um servidor instalado no Internet Datacenter da 
LICENCIANTE, não sendo necessário ao LICENCIADO instalar o software imprensa oficial eletrônica em 
seus computadores, bastando acessá-lo por meio da internet, utilizando o programa de navegação "Microsoft 
Internet Explorei`. 

CLÁUSULA QUARTA - DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO P 
HOSPEDAGEM 

A LIENCIANTE também disponibilizará consorciada e remotamente na modalidade hadware como serv o 
ou Hardware as a Service, recursos de tecnologia da informação para a hospedagem do software imprensa 
oficial eletrônica, inclusive o banco de dados Oracle lOg, servidor de aplicação em linguagem CFML, 
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armazenamento dos atos oficiais publicados no site da imprensa oficial eletrônicado LICENCIADO em 
storage area networks, backup diário e firewall. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FUNÇÃO 

O software imprensa oficial eletrônica tem como função publicar e arquivar atos oficiais no site da imprensa 
oficial. 

CLÁUSULA SEXTA - RESULTADOS ESPERADOS 

O software imprensa oficial eletrônica propiciará os seguintes resultados: 

1- 	economia de recursos com a publicação de atos oficiais, porque o LICENCIADO usará a imprensa 
oficial eletrônica para publicar todos os atos oficiais, com exceção dos avisos de abertura de licitação e de 
modificação de edital, das modalidades de concorrência, tomada de preços, concurso e leilão, que nos termos 
dos incisos 1, II e III e § 40 do art. 21 da Lei n° 8.666/93 deverão ser publicados no Diário Oficial da União, o 
Diário Oficial do Estado e jornal diário de grande circulação no estado, e os mesmos atos na modalidade 
pregão, nos termos do art. 17 do Decreto Federal n° 5.450/05; 

II- organização dos arquivos de atos oficiais em grupos conforme as leis, decretos e portarias que os 
criaram, que facilitará a busca; 

III- instrumentalizaçãodo Sistema de Controle Interno com informações sobre o que foi publicado, 
especialmente quanto a numeração de leis, decretos e portarias o que permite fazer algumas combinações de 
controle; 

IV- Diminuição do uso de papel, colaborando com o meio ambiente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DEFINIÇÕES 

1 - proprietária do software imprensa oficial eletrônica - A LICENCIANTE é a proprietária do software 
imprensa oficial eletrônica; 

II - locação do software imprensa oficial eletrônica - Licenciamento de uso temporário ou direito concedido 
. 	pela proprietária ao LICENCIADO de utilizar o software imprensa oficial eletrônica objeto deste contrato e 

nas condições aqui estipuladas; 

III- cópia não exclusiva - Significa que outras cópias também podem ser licenciadas para outros usuários ou 
contratantes; 

V -prazo determinado - Significa que o LICENCIADO tem o direito de uso do software imprensa oficial 
eletrônica, somente pelo prazo do presente contrato; 

VI -infraestrutura local - Significa que é da responsabilidade do LICENCIADO os meios necessários de 
remessa de atos oficiais para a LICENCIANTE publicá-los no site da imprensa oficial eletrônica. 

CLÁUSULA OITAVA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

1 - A LICENCIANTE fornece um site de imprensa oficial eletrônica padrão, com o subd 
www.matina.ba.gov.br, totalmente adequado para viabilizar o objeto do presente contrato. 

§ 1° - O layout do site imprensa oficial eletrônica é definido pela LICENCIANTE. 
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§ 2° - O LICENCIADO, a seu critério e expensas, pode a qualquer tempo e durante a vigência deste contrato 
redirecionar o subdomínio fornecido pela LICENCIANTE para um domínio seu (.gov) ou qualquer outro, 
mediante solicitação expressa encaminhada à LICENCIANTE. 

II - A hospedagem do site imprensa oficial eletrônica é feita no IDC - Internet Datacenter da LICENCIANTE 
pelo prazo de vigência deste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SOFTWARE IMPRENSA 
OFICIAL ELETRÔNICA 

O software imprensa oficial eletrônica tem as seguintes especificações técnicas: 

1 - opera, processa e disponibiliza dados e informações em ambiente WEB; 

II - pode ser acessado via BROWSER, através dos programas de navegação Internet Explorer, versão 6.0 ou 
superior, ou Mozilia Firefox, versão 2.0 ou superior; 

III - desenvolvido em linguagem CFML e opera em plataforma x86 sob PROGRAMA Operacional Linux; 

IV - tem base de dados centralizada e utiliza programa gerenciador de banco de dados relacional ORACLE 
1 Og; 

V - efetua a conexão através de um canal criptografado, tipo SECURE SOCKETS LAYER-SSL, com chave 
de tamanho igual ou superior a 128 bits; 

VI - possibilita o controle de acesso de cada usuário através de senhas, que deverão ser armazenados no 
Banco de Dados de forma criptografada, com algoritmos HASH, utilizando chave de tamanho igual ou 
superiora 128 bits; 

VII -possui programa de auditoria com mecanismo de LOG para monitorar as operações de inclusão e 
alteração, registrando pelo menos as informações de: data e hora, usuário, identificação do HOST (IP) de 
origem; 

VIII - tem regras de integridade realizadas pelo programa gerenciador de banco de dados; 

IX - possibilita o upload e download de documentos na plataforma WEB (software imprensa oficial 
eletrônica de forma automatizada, ou seja, sem a necessidade do operador manusear arquivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO USO SOFTWARE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA 

1 - somente a LICENCIANTE pode acessar e usar o gerenciador de publicação do software imprensa oficial 
eletrônica; 

II - para usar o software imprensa oficial eletrônica a LICENCIANTE deve conferir a um funcionário a 
condição de administrador do software e este pode credenciar outros usuários; 

III - para adentrar o gerenciador de publicação do software imprensa oficial eletrônica o usuário deve a 
o endereço eletrônico do software na internet e digitar o seu login e sua senha privativos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - DA SENHA PRIVATIVA 
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O acesso da LICENCIANTE ao gerenciador de publicação do software imprensa oficial eletrônica é através 
de login e senha de segurança de identificação do usuário. Ao contratar os serviços, o funcionário da 
LICENCIANTE receberá por e-mail, um "login" (nome de sua conta de acesso, distinto dos demais usuários) 
e receberá uma senha privativa, gerada automaticamente pelo sistema que será sua identificação 
personalizada de acesso ao Software imprensa oficial eletrônica, ficando responsável pela utilização da 
mesma, por si e por terceiros, obrigando-se a honrar os compromissos legais daí resultantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DO SUPORTE TÉCNICO E DAMANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA 

1 - A LICENCIANTE disponibilizará suporte técnico, através de pessoal qualificado, para atender aos 
chamados do LICENCIADO, via telefone e internet, para orientar sobre a publicação de atos oficiais, sempre 
que solicitado, em horário comercial, das 09h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira em dias úteis na 
sede da LICENCIANTE. 

II - O LICENCIADO será notificado, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), da execução 
de testes, manutenção preventiva ou alterações no software imprensa oficial eletrônica que causem 
suspensão temporária na prestação dos serviços. 

§ ÚNICO - A LICENCIANTE não será responsabilizada, sob qualquer hipótese, quando necessitar fazer 
interrupção, a fim de promover as execuções citadas anteriormente, por eventuais circunstâncias não 
ocasionadas pela mesma. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DASPARTES 

§ l0 Dos direitos e das obrigações do LICENCIADO: 

1) 	enviar atos oficiais para publicação no site da imprensa oficial eletrônica utilizando o Gerenciador de 
Publicações PROCEDE Bahia, disponível em http://www.procedebahia.com.br/publical;  
II) designar por portariasservidores gestores das unidades publicadoras; 
III) indicar representante junto a LICENCIANTE para fiscalizar a execução do objeto deste instrumento; 
IV) usar sempre que necessário o suporte técnico que é oferecido pela LICENCIANTE via telefone e 
internet; 
V) encaminhar os atos oficiais para publicação no site da imprensa oficial eletrônica; 
VI) fazer o controle interno das publicações dos atos oficiais no site da imprensa oficial eletrônica; 
VII) prestar esclarecimentos e informações à LICENCIANTE que visem orientá-la no correto atendimento 
do suporte técnico; 
VIII) manter a LICENCIANTE a salvo de quaisquer pleitos ou reivindicações de terceiros, de qualquer 
natureza, que envolvam a utilização do software imprensa oficial eletrônica assumindo, por conseguinte, 
todos os ônus e custos decorrentes de tais reivindicações; 
IX) efetuar o pagamento mensal do licenciamento objeto deste contrato. 

§ 2° - Dos direitos e das obrigações da LICENCIANTE: 

1) 	publicar os atos oficiais no site da imprensa oficial eletrônica nos formatos em que forem 
produzidos (Word, Excel e outros formatos), transformados em PDF/P7S, em folhas soltas, com assinatu 
digital; 

II) publicar os atos oficiais no site da imprensa oficial eletrônica por grupos, conforme as 1- s, 
decretos e portarias que os instituíram, com a finalidade de facilitar a busca em qualquer tempo e por 
qualquer pessoa; 

III) com base nas publicações de atos oficiais realizadas no site imprensa oficial eletrônica, produzir 
cadernos do diário oficial eletrônico por demanda, para atender apenas os casos exigidos por lei. 
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IV) faturar, receber e dar quitação do valor mensal do licenciamento objeto deste contrato; 

V) realizar os serviços em conformidade com os princípios da Administração Pública e legislação 
pertinente; 

VI) informar ao LICENCIADO sobre os requisitos mínimos necessários para o bom funcionamento 
do software imprensa oficial eletrônica; 

VII) comunicar ao LICENCIADO qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços; 

VIII) fornecer ao LICENCIADO, sem nenhum custo adicional, todas as novas versões do software 
imprensa oficial eletrônica, durante a vigência do contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O Regime de Execução do presente contrato será o de Empreitada por Preço Global. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA- DO PRAZO 

O prazo de vigência do contrato será da data da assinatura, até 31 de dezembro de 2018, podendo ser 
prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93. 

§ ÚNICO - Após a vigência do presente contrato o LICENCIADO pode optar pela prorrogação ou pelo 
encerramento definitivo, neste caso o LICENCIADO deverá se responsabilizar pela transferência do acervo 
dos arquivos de publicações de atos oficiais realizadas no site da imprensa oficial eletrônica pela 
PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
LTDA - MEpara outra infraestrutura de armazenamento no prazo de até 60 (sessenta) dias, e 
tecnologicamente compatível com o software imprensa oficial eletrônica, especialmente o banco de dados 
Oracle 1 Og e Servidor de aplicação na linguagem CFML. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA- DO PREÇO 

O LICENCIADO pagará à LICENCIANTE o valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA - SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

O valor expresso na Cláusula anterior será pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, no valor unitário 
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquinta reais), até 30 dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços ou 
em outra data quando exigida pela LICENCIANTE. 

§ 1° -Para o recebimento da remuneração pactuada, a LICENCIANTE emitirá notas fiscais eletrônicas e o 
LICENCIADO, providenciará a impressão, o empenho, a liquidação e o pagamento. 

§ 2° -Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, nela incidirão encargos financeiros moratórios nos 
limites admitidos pela legislação vigente e suspensão da prestação dos serviços se o inadimplemento 
superior a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA -OITAVA: DO MEIO DE PAGAMENTO 

O meio de pagamento deste instrumento é a Ordem Bancária através de crédito na conta - corrente n° 696-
8, AG. 0923-7 do Banco do Brasil S/A, nos termos do que faculta o artigo 65 da Lei Federal n° 4.320/64. 

CLÁUSULA DÉCIMA - NONA 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n° - Telefax (77) 3643-1008 
CEP 46480-000 - Matina / BA 
www.matina.ba.gov.br  

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
A

cesse em
: https://e.tcm

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

 C
ódigo do docum

ento: 0c813c55-4bc5-41f7-98da-f72f5e8282fe



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

As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por conta de dotação orçamentária específica 

constante no Orçamento do MUNICÍPIO. 

UNIDADE: 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS 
ATIVIDADE: 2.017 - Manutenção da Secretaria de Administração 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
FONTE: 00 - Recursos Ordinários 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DAS PENALIDADES 

1 - Se sujeita a LICENCIANTE às penalidades previstas na legislação específica vigente - Lei 8.666/93 - por 
infrações de qualquer das exigências previstas neste instrumento. 

§ ÚNICO - Aplicação de penalidades exigirá a abertura de processo administrativo pelo LICENCIADO 
garantindo à LICENCIANTE o direito a ampla defesa. 

	

- 	CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial deste contrato poderá ensejar a sua rescisão, nas hipóteses previstas dos arts. 
77 ao 80 da Lei 8.666/93, garantindo a LICENCIANTE o direito de defesa quando a imputação for de 
inadimplência da sua parte e, por interesse das partes, não caberá nenhum tipo de indenização às mesmas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Considerando a natureza da prestação dos serviços, objeto deste contrato, a LICENCIANTE poderá propor a 
revisão contratual, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeira da presente relação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO 

As partes poderão prorrogar a vigência deste instrumento de contrato através de Termo Aditivo, até o limite 
de 60 (sessenta) meses, observadas as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, 
notadamente as disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93, assim como prorrogá-lo quando do seu 
vencimento. 

	

-.- 	§ 1°  - Qualquer alteração nas condições de prestação do serviço ou nos termos do presente contrato deve ser 
formalizada através de Aditivo Contratual a ser firmado entre as partes. 

§ 2° - Alterações em qualquer das condições de prestação do serviço por motivo de ordem técnica ou por 
solicitação por escrito do LICENCIADO, poderão implicar em alterações dos valores a serem pagos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- QUARTA- DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 

Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, conforme estabelecido n 
parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

§ 1°  - Não será considerada para fins de concessão de desconto a interrupção ou anormalidade do serviço e 
for causada por caso fortuito ou força maior e por realização de testes, ajustes e manutenção no software 
imprensa oficial eletrônica quando realizados em período padrão; 

§ 20  - Se a ocorrência de caso fortuito ou de força maior prejudicar apenas parcialmente a execução das 
obrigações oriundas deste contrato por uma das partes, a parte afetada deverá cumprir as obrigações que não 
tiverem sido afetadas pela ocorrência do caso fortuito ou motivo de força maior. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA- DA SUBCONTRATAÇÃO 

A LICENCIANTE não poderá subcontratar o objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1 - A impossibilidade de prestação dos serviços causada por incorreção em informação fornecida pelo 
LICENCIANTE ou por omissão no provimento de informação essencial à prestação, não caracterizará 
descumprimento de obrigação contratual pela LICENCIANTE, isentando-se de toda e qualquer 
responsabilidade, ao tempo que configurará o não cumprimento de obrigação por parte do LICENCIADO; 

II - Em hipótese alguma, sob as penas da Lei n°. 9.609/98, é permitido ao LICENCIADO ou a terceiros, de 
forma geral, copiar,ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, reproduzir, doar, alienar de 
qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita ou onerosamente, 
provisória ou permanentemente, o software imprensa oficial eletrônica objeto do presente contrato, assim 
como seus módulos, partes, documentação ou quaisquer informações relativas ao mesmo; e modificar as 
características. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA- DO 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 - BA, 05 de janeiro de 2018. 

PREFEITURA MUNIC 
LICENCIADO 

A INA 

 

riR 195.422/0001.251  
PROCEDE BAHIA 

AV. S3basGãosj Gomes, 488. Lot Sandovag Moraes 1 
LCEP:46 430•000 Guanambí.BAJ 

PROCEDE BAF 
LICENCIANTE 

TESTEMUNHAS: 

NOME  aetp ch 	ÇJQbÜ'— 
CPF n.° 	02cjtír -3-55  

2. NOME 	Crdeo _WCTtLr?a 
CPFn.°Qi/1J.  (53.J5 C3 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
QUINTA-FEIRA s 11 DE JANEIRO DE 2018 

ANO X1 1 N2832 

 

  

   

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0105012018 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação por dispensa de licitação com fulcro no 
art. 24 da Lei no. 8.666/93. Contratante: MUNICIPIO DE MATINA. Contratada: PROCEDE BAHIA 
PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 18.195.422/0001-25. Objeto: contratação de empresa especializada nos serviços de 

licenciamento de uso do software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa 
oficial e um sistema gerenciador de publicação, através do qual, o licenciante publicará os atos oficiais da 
Prefeitura de Matina no Diário Oficial próprio do município em sites com certificação digital. Assinatura: 

05/01/2018. Vigência: Até 31 de dezembro de 2018, a partir da data da sua assinatura. Sendo o valor total 
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), será pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, sendo o 
valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta 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://wwwportaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 173F-78C13-F181-235E. 
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