
FUNDO DE' SAÚDE 1)0 MUNICÍPIO DE MATINA 
ESTADO DA I3AIIIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS N°. 0108201819 

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 MUNICÍPIO 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 Virgilio Fernandes, s/n, Centro - Matina 
Bahia, neste ato representado pelo o senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES NETO, 
brasileiro, maior, portador dc RG n.° 2968856 SSP-BA e inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e do outro lado a senhor DIEGO RODRIGUES SOUZA, Inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física sob o n°. 032.033.995-55, e n°. do CRO—BA N°. 13.302, 
doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Constituição 
Federal, as Leis n°. 8.080/90 e 8.142/90, as normas da Lei Federal de Licitação e 
Contratos Administrativos a Lei Municipal n° 48/2003e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie e a Portaria MS- 1.286/93 resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente contrato é a execução de serviços técnicos profissionais a serem 
prestados pelo CONTRATADO, consistentes na realização de 30 horas semanais 
corno odontólogo na Unidade de Saúde da Família Cínara de Brito Souza, no Município 
de Matina, no período compreendido entre 01 de agosto a 28 de setembro de 2018. 

§10. Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO, nos termos desta cláusula, a 
indivíduos que lhe sejam encaminhados pelos órgãos do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO JURÍDICA E FUNDAMENTO LEGAL 

A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem 
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e encontra 
fundamento jurídico no art. 24, II, da Lei 8.666/93e Lei Municipal n° 48/2003, que 
dispõe sobre a contratação temporária por 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 

PRAÇA SATIRO VIRGILIO FERNANDES, SN. 
FONE/PABX: (77) 3643-1123/1254 E-mail: saudematina©yahoo.corn.br  
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FUNDO DE SAÚI)E 1)0 MUNICÍPiO DI i\IA'FINA 
EST A I)() DA BAhIA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

apresentar ao 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 do CONTRATADO o valor das contribuições 
devidas, para recolhimento compulsório e outros julgados necessários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

O CONTRATADO se obriga a: 

- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário 
mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços: 

II - Dar conhecimento ao paciente na condição de prestador de serviços integrante do 
SUS, da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 

III -- Justificar ao paciente ou ao seu responsável por escrito, as razões técnicas 
alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional. 

IV - Manter seu consultório em perfeito estado de conservação higiene e 
funcionamento. 

V - Manter sigilo acerca das informações de pacientes que obtiver em virtude do 
exercício das atribuições relativas ao presente contrato. 

CLÁSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços efetivamente prestados 
a importância bruta de R$ 7.500,00(sete 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 2068— Incentivo ao Programa Saúde Familiar. 
Fonte Recurso: 14 SUS 

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. 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA— DAS PENALIDADES 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO. 

O presente Contrato é firmado em caráter temporário, com previsão de duração de 01 
de agosto a 28 de setembro de 2018. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇOES. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

O presente contrato é celebrado conforme o 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 agosto de 2018. 

~UN-PRA1ÃâN 	  
(7 J)  
'  CONTRATADO 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1 
CPF- 

2 

CPFO3fl G•7 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 12/07/2018 22:52 

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°: 20181647676 

NOME 

DIEGO RODRIGUES SOUZA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

032.033.995-55 

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 12/07/2018, 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 	 Re!CertidaoNegativa.rpt 
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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: DIEGO RODRIGUES SOUZA 
CPF: 032.033.995-55 

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 á 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:Ilwww. pgfn gov.br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFBJPGFN n° 1.751, de 2110/2014. 

Emitida às 10:55:05 do dia 09/0412018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 06/10/2018 

Código de controle da certidão: 056C.1140.21F9.7003 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA 
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS 
CENTRO 
RIACHO DE SANTANA 
BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Gerência Municipal de Tributos 

Certidão Negativa de Débitos 

N Certidão: 566 

Inscrição Municipal: 

Certifico que o contribuinte DIEGO RODRIGUES SOUZA, C.P.F./C.N.P.J. 032.033.995-55, com domicílio fiscal sito à RUA 
PRESIDENTE KENNEDY N°69 BAIRRO CENTRO CEP 46470000 COMPLEMENTO LOTE QUADRA RIACHO DE SANTANA - 
BA, não possui até a presente data qualquer débito levantado junto ao erário. 

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

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

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

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

Obs.-  Qualquer rasura tornará nulo este documento. 

Conforme código de controle informado abaixo. 

Código de Controle da Certidão: 

6653.566.20180712.S208.825590 

-'Certidão válida até: 1011012018 

RIACHO DE SANTANA, 12 de Julho de 2018 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DIEGO RODRIGUES SOUZA 
CPF: 032.033.995-55 

Certidão fl°: 153757021/2018 
Expedição: 12/07/2018, às 22:34:13 
Validade: 07/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se 	que 	DIEGO 	RODRIGUES 	SOUZA 
inscrito(a) no CPF sob o n° 032.033.995-55, 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. 

ç% sgesSe: 	 s. "-r 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

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

CONTRATO N.° 0107082018, QUE ENTRE Si 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MATINA E A MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., PARA OS FINS 
QUE SE ESPECIFICA. 

Aos sete dias do mês de agosto de 2018. de um lado Prefeitura Municipal. com  sede e foro em 
Matina - Bahia, CEP. 46.480-000, localizada à Praça Helena Carmem de Castro Donato. inscrita no 
C.N.P.J.IMF sob o n° 16.417.800.0001-42, neste ato representado Sr. Juscélio Alves Fonseca 
nomeado por meio de eleições diretas, portador da Carteira de Identidade n° 49312715-1, CPF n° 
513.753.035-20, no uso da atribuição que lhe confere o instrumento de mandato, neste ato 

. denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MAN LATIN ANIERICA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
06.020.318/0001-10, estabelecida à RUA VOLKSWAGEN, 291 8° ANDAR. JABAQUARA - 
SÃO PAULO - SP CEP: 04344-901 e sua unidade fabril, inscrita no CNPJ sob o 
06.020.318/0005-44, estabelecida à RUA VOLKSWAGEN, 100, POLO INDUSTRIA!. 
RESENDE/RJ, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, Srta.  A1)RL\\\ 
CECCONELLO, portador (a) da carteira de identidade n° 1048419947, expedida pela SSP/RS. C!1• 
n° 608.499.080-00, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no 
processo administrativo FNDE n1  23034.022127/2017-44, resolvem celebrar o presente contrato. 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n° 1812017, para Registro de Preços. 
conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.° 8.666/93. de 21 de junho de 
1993, pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e 
pelo Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as condições expressas nas cláusulas 
seguintes. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisição de veículos acessíveis de transporte escolar 

diário de estudantes, denominado de Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em 
atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados. Distrito Federal e 
Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado 
no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de 
transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

Item Descrição Quantidade Valor Unitário em R$ Valor Total em 

1 ONUREA PISO ALTO 1 RS 199.940,00 RS 	199.940,0() 

À 

Al4 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-001 	a - Bah a 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. 
prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS 199.940,00 (Cento e noventa e nove mil, 
novecentos e quarenta reais). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria. 
prevista no orçamento, para o exercício de 2018 na classificação abaixo: 

PROGRAMA 
DE 

TRABALHO 

FONTE DE 
RECURSOS 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

NÚMERO 
DE 

EMPENHO 

DATA DE 
EMPENHO 

VALOR (RS) 

1258— Aquisição 
de veículo para 

Transporte 
Escolar 

15 -  

Transferência 
FNDE 

4.4.9.0.52.00.00 

Equipamentos e 
material 

permanente 

461 07/08/2018 
RS 199.940.00 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO 1)0 OBJETO 

4.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo máximo 
correspondente ao quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de Entrega a seguin e 
será contado a partir da assinatura deste Contrato e da disponibilização dos endereços de entrega 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Região 
Prazo máximo de 

entrega (dias) 

Norte 160 

Nordeste 130 

Centro-Oeste 110 

Sudeste 110 
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Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 3643-1008 - CEP 46480-000 - Matina 

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

Sul 110 

  

4.2. Os itens objeto deste Contrato deverão ser entregues no endereço informado pela 
CONTRATANTE (na escola ou outra instituição informada), dentro do prazo definido no item 4. 1. 

4.2.1. Em função da distância entre os locais de produção e os endereços dos contratantes. o 
veículos poderão ser entregues com a quilometragem máxima, por Unidade da Federação, conforme 
constante do Encarte B do Caderno de Informações Técnicas. 

4.2.2. A quilometragem indicada no Encarte B do Caderno de Informações Técnicas poderá ter 
uma tolerância de até mais 20% na quilometragem para entrega desde que o percurso racional do 
"Trajeto da Entrega" assim o requeira. 

4.2.3 O transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato são de responsabilidade da 
CONTRATADA, os quais deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços do 
destinatários a serem fornecidos à CONTRATADA. pela CONTRATANTE. por ocasião da 
firmatura deste instrumento contratual. 

4.3. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os itens entregues em desacordo com 
as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e deste Contrato, ficando a 
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 15 (quinze) 
dias. 

4.4. Caso a substituição/reparação dos itens irregulares não ocorra no prazo determinado, estará a 
CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste 
Contrato. 

4.5. O aceite do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil 
nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos itens entregues ou 
disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos verificada ,  

posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente. 
incluindo as disposições cabíveis no âmbito do Código de Defesa do Consumiclor(l.ei n.' 07 90). 

5. CLAÚSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados por servidores designados 
por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.66693. 

5.2. Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos 
bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem. lista de 
verificação que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar do 
processo de controle de qualidade, no âmbito da assistência técnica a que se reÍre a lei n. 
5.537/1968. 	 / \ 

'4. 

5.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessario, verificar, por meio 
de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas (leste Contrato 
estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente 
técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRA 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

SC
E

L
IO

 A
L

V
E

S FO
N

SE
C

A
 - 01/10/2018 06:33:20

A
cesse em

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

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: 6c1acd60-cc70-4e43-8f5c-587cace964a3



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

6.1. Compete à CONTRATANTE: 

6.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações 
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

6.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Instrumento 
contratual; 

6.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos ônibus escolares. sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas: 

6.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do instrumento 
contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência; 

6.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas. 

6.1.6. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à firmatura 
e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e 
juntado aos autos, com a instrução processual necessária. 

6.2. Compete à CONTRATADA: 

6.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao hei e adequado cumprimento do 

encargos que lhe são confiados; 

6.2.2. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decorrente: 

6.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no 
Termo de Referência, no edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive no que se refere ao 
cumprimento das regras do controle de qualidade e quanto ao compromisso de fornecimento dos 
quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos órgãos participantes de compra 
nacional; 

6.2.4. Entregar os ônibus escolares no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições descritas no 
Termo de Referência - Anexo 1, do Edital; 

6.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas. as partes do objeto do 
edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produto 
empregados ou da execução de serviços; 

6.2.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CON]RATAN'íi. a 
usuários beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa 
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n.° 8.069/1990), quando for o caso e no que couber: 

6.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

6.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus 
Anexos; 

6.2.9. Informar ao Órgão Gerenciador ou à CONTRATANTE. conforme o caso. a ocorrência de 
fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento. 

6.2.10. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CON'FRAI Al)1\ 

cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do 
Termo de Referência (Anexo 1 do Edital), no que couber; 

6.2.11. Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no prazo 
estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos 
decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.° 8.666/1993 e da Lei n.°  10.520/2002. a 

CONTRADA que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta 
contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do Contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

7.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993. a 
CONTRATADA que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação: 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícito 
praticados. 

7.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 
7.1., a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

1 - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de 
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave; 

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

a) multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens 

entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE` poderá decidir pela 

continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 

b) multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para 
apresentação da garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso. 

c) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos ônibus que 

estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) 

do valor desses bens. 

d) multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de 

habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor  

total da parcela não adimplida do Contrato. 

e) multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à ohngaçào 

inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

f) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. no caso de 

rescisão por inexecução total do objeto. 

III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade CONTRA'IAN 1 L. 
e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o 
inciso XIV do art. 4° da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos: 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a sanção. que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o praio Ja 

sanção aplicada com base no inciso anterior. 

7.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

7.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções. levará em 
consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos 
abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à 
reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena. 
bem como o dano causado à CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

7.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si 

7.7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de ad\erImcJ. 

suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra 
CONTRATANTE. 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

7.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE. com  vistas à 
publicidade dos atos praticados pela Administração. 

S. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 1 
via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega. 

8.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias, contado 
após o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentação da cobrança prevista no item 8. 1: 
atesto do recebimento do produto pelo fiscal do Contrato; e aprovação da documentação 
comprobatória pelo setor responsável pela gestão do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos 
todos os critérios e condições estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referência e seus Encartes. 

8.3. Qualquer dos documentos citados no item 8.1 acima que apresentar incorreção será devolvido à 
CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos. a contar da 
reapresentação devidamente corrigida. 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

9.1. A CONTRATADA, como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais 
ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, deverá 
prestar garantia na modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia 
ou fiança bancária, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste 
Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura, observadas as condições previ'tas 
na Lei n.°  8.666, de 1993. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n. 8.666. 
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

- 	aplicáveis. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisào 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato 
que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo V. artigo 65 da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de 
acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 20. Inciso II do mesmo artigo. con!rmL 
redação introduzida pela Lei n° 9.648/98. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extr 
imprensa local ou nos meios oficiais de divulgação, no prazo previsto na Lei n.° 8.666, de 
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JUSCEL 9 AL S ON CA 
Prefeito d Mu f.io d "atina-BA. 

ANTE 

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção 
Judiciária Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua ausência, na jurisdição local 
competente para litígios em que a União Federal se constitua em parte interessada. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e 

forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que 

a tudo assistiram e que também o subscrevem. 

o 

MAN LATIN AMÉRICA,--  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

FeciaV4c&3sde Arao 
RI 099372681 

CPF:33.248.817-90 

TESTEMUNHAS: 
2. 

Nome: L1,d;7\(A QorcL&o Ú(ftrlo 
CPF:OtO  553. 	 3 
RG: qC5q 

96'Jç 

1. 

Nome: 
C PF: 

RG: 

(-. 

Arranda Lopes . cama 
RG: 44.924 	/ 3 

CPF: 383.886.928-10 
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MATINA 

QUINTA-FEIRA • 09 DE AGOSTO DE 2018 

ANO XII N922 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

CONTRATOS 

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0107082018 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, inscrita CNPJ n°. 
06.020.318/0005-44. Objeto: aquisição de veículos acessíveis de transporte escolar diário de estudantes, 
denominado de Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), conforme termo de compromisso PAR n° 
201802744-4, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Matina - BA. 
Assinatura: 07/08/2018. Vigência 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 199.940,00 
(cento e noventa e nove mil e novecentos e quarenta reais). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

;te documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site htlps://www.portaldeassjnaturascombr:443 e utilize o código 371 F-513FF-1 DA4-4FB9. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

• V i C 

291 7,8 E 9 ANDARES 

Szdaae Empresaria Limitada 

aVUtSWAGEN 

MNIC'IC 
SAO PAULO 	 SP 

(11)4122-54641(11) 4122-5464 

• : • 	 ;c 
C4.344-901 	 JABAQUARA 

ÇC' 
zson@haa.ccm.br  

\ 	'1; •C :' 	sccfi.c 
C&02C.31 8iO-3O -10 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO  E DE SITUAÇAO 
CADASTRAL 

Ai. .: A3iR.iA 

1810412002 

1 

MA 	MN AME RICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
- 

ÜEMAIS 

• :: 	 A 	 :N6V.CA !\ClA 
2.2C-4-01 - Fabricação de caminhões e ônibus 

SiCC\CVCASS\AIAS 
ãe .rcrmaa 

. 	• 	
1 1 :)A;A.s;'AcÃcA.s 

AfIA 	
-"•-----•---.-• 	i 	 -- 

:A'n :)A S• 	5: CI.. 

''pro\'antc de Inscrição e de Situação Cadastrai 	 Pagc o 2 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

CGn:rlbuinte, 

a os dados de identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
a sua atualização cadastral. 

A riformação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

Arovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

no c:a 16/04/2018 ás 11:58:04 (data e hora de Brasília), 	 Pàg:na 111 

Consulta QSA / Capital Social 	 Voltar 

tn. :ww.reccita.faicnda.gov.hr/PcssoaJuridieaiCNPJ/cnpjreva/Cnpjreva Comprovante... 16/04;2018 
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ante de Inscrição c de Situação Cadastral 
	

Page 2 Of : 

\ !(H3 awadccc a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso. dique aqui. 

H:. vww.rcccita. lizcnda iov.br/PcssoaJuridica/CN  PJ/cnpjrcvalCnpjreva Comprovante... 16/0-1i20,18  
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PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 

F 	D & 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Certidão Número: 3172680- 2018 

CPFICNPJ Raiz: 
	

06.320318/ 

Contribuinte: 
	MAN .ATlN AMhRICA iNDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS UDA 

Liberação: 	06/04/2018 

1/alidade: 	 03/10/2018 

- Ø.IcE Abrangidos: SC30 Sov:ços £5 

axa 30 t sca,aã0 00 OCai:iaÇaO Instalação e Funcionamento 

aaac sadaç5ccc Anúncio - IFA 

iaxa cc scai,açdc cc Ls:aociccimento- TIRE 

Taxa cc ResiGuos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS(lcid6ncla a partir ao Jan/201 1) 

lrpcs:c Sooro 1 ransmssão de Bens Imóveis- 1181 

Jrt.dades Tributárias: 

=-V. 3.658 5/1 / !*-Co atv 1210112301 VOLKSWAGEN, 00291 .- CEP: 04344-020) 

CCV 3658.529/ r.co av 2ICl/2C0' (R DAS CARNAU1II-IRAS, 00168 CI P. 04343-080) 

CCV 4566179? - c o a:v 05/04./202(H LOtGREN. 0107 CEP: 04040-030) 

CCV- 4 566 0/ 6 :' co 01v .C5/04/2012 (AV DOUTOR HUGO BEOLCHI, 00445 . CEP: 04310-030) 

essaivaac o direito oe a Fazenda Municipa cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
Z~Ue vicrer a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, incLisive em relação ao penado contido neste 
cocufreito, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 

junte à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos crõattos tni0utáros inscntos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
'iip /www.prefeitura.sp.gov.bn/cidade/secretanias/fazenda/.  

rasura invalidará este documento. 

:ãi cxc3;ca cc', case "o 'O'ar:a Ccn,.,."la SHPGM "'4 cc 2 cc «to' cc 70'!. cstr.çãc !'orrnailva Si-/S.,Ri:M '° 3. cc 6 ce ocr: co 2015. 
50 69 cc 29 cc ,"o cc 7009. Decreto S 11.6 cc '3cc agosto 002010 

e"' ca ás 09 3458 -'oras coca 06IC4/208 'ora e cata cc Ilrasa) 

Ccgo de Aulenticidade 9i-fl9AI-81 

A autenticidade desta corticão acvora ser conf,rrnaoa -ia página ca Secretaria Municipal da Fazenda http:/Iwww.prefeitura.sp.ov.br1sf 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 06.020.318 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Pauto cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
respersab.Iïdade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

atando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
cc mccc que a certdãc negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
a,ouvis acima :nformada. 

Certidão n° 	 19142390 	 Folha 1 de 1 

Data o hora ca emissão 	1/07/2018 10:54:26 	 (hora de Brasília) 

Vcace 	 30 Ç! RINTA) dias, contados ca emissão 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n°2, de 9 de maio de 2013 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  
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missão de 24  via de(' enidáo 

ifcrrç Particpe 	Serviço. 	LeiIaçG 	C.. 

   

Receita Federal 

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

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

Nome: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
CNPJ: 06.020.31810001-10 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ccm 
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 constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da Un1ãc (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsaeraçãc para fins 
oe certificação da regularidade fiscal. 

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

Esta certidão é váhca para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente tederat:vo. para 
:odos os órgãos e fundes públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no ámbito 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 á 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° 1751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10.53:06 do dia 22/03/2018 <nora e data de Brasília>. 
Válida até 18/09/2018. 
Código de controle da certic3ãc: 73C0.CB84.DCOI .657A 
Qualquer rasura ou emenda invalidaiá u:e documento. 

C)usevaçccs i 
:. 

    

           

    

Nova Consulta 

 

preparar pôgIPd 
- para mpreS3 

 

         

c.cv I,\cJcccSIf\ 5' ()J( .ieauICM)ConjurnaSeqVia/iesuitaeoSegvia s )Orq.iin & uu 1 &NktibO2O3 aOcC C&í't 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MAN :.A'T' 7.  AMERCA TNDuS1'RTA E COMERCIO DE VEÍCULOS LrIDA 

(MA!lflZ E F!:.A:s)cNP;: 06.020.3.8/0001.0 
1462 149/6/2018 

•:xoec:ção: '.1/04/2016, às 14:26:b3 
va: nade.: 13/10/201.8 - 1.80 (cento e o:tenta) dias, contados da data 
dc sua expedição. 

- 

- .ca - sc que MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), i.nscrto(a no CNilJ sob o 
6.02C3I8/0001-1C, NÃO CONSTA do Banco Naciona de )evedores 

stas. 

:dão eri:ida com base no art. 642-A da Consolidação das icis do 
: -aha.ho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de u:ho de 201.1, e 
'a esoiuçãc Administrativa n° 1470/2011 do Tribuna Superior do 

de 24 de acosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi :dade dos 

do Trabalho e estão atualizados até 2 (oo:s) d.ac-
u.r:crcs à cata da sua expedição. 

:u. c:asc cc oessoa urd:ca, a Certidão atesta a empresa ct' reiação 
atoos os seus es:abeeci.menr.os, agências ou. filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação cc sua 

cidade no porta: do Tribunal Superior do 	aoa.nc  .a 

•: cão em:- .da grazuitamenze. 

NFOZ'MAÇÃO IMPORTANTE 

: 	:DCC Naciona.. de Devedores Trabalhistas constam os dados 
ncccsár-.cs à identificação das pessoas naturais e jurdc-3s 
admo.entes oerante a Justiça do Trabalho auan:o às obrigações 

cnc:ec:oas em sentença conaenatora transitada em ju:gaao OU on 

r305- ..d.ic:a:s trabalhistas, :nciusive no concernente iO5 

Me :Os prev:denciários, a honorários, a custas, a 

o::c.cnentos ou a reco:nimentos determinados em lei; ou decorrentes 
cu. execução de acordos Frrnados perante o Ministério P1bi.ico ao 
:.ba.ho ou Comissão de 'Conci!iação Prévia. 
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IMPRIMIR 
	

VOLTAR 

 

   

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	06020318/0001-10 

Razão Social: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Endereço: 	R VOLKSWAGEN 291 7, 8 E 9 ANDAR / JABAQUARA / SAO PAULO / SP / 
4344-901 

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: 14/07/2018 a 12/08/2018 

 

Certificação Número: 2018071404413259748857 

Informação obtida em 27/07/2018, às 12:27:17. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÕNICO N° 10/2017 — REGISTRO I)E I'RkÇ() 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23034.002256/2018-05 

CONTRATO N° 0207082018. Q1)L F.N 1 RI 
CELEBRAMA (0) PREF MUN DE MATINA 1. 
A(0) EMPRESA LIDERDO CONSORCIO FMX 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA E A EMPRESA ('ONTRAFADA 
FORNECEDORA DELTA PRODUTOS )S E 
SERVIÇOS LTDA, PARA OS FINS QUE Si-
ESPECIFICA. 

E

ESPECIFICA. 

Aos sete dias do mês de agosto 2018, de um lado o IREF MUN DE MATINA. com  sede e 

foro em Matina-Bahia, CEP. 46.480 - 000, localizada à Praça Helena Carmem Donato. inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. ° 16.417.800.0001-42, neste ato representado Sr. .IuscIio Alves Fonseca. 
nomeado por meio de eleições diretas, portador da Carteira de Identidade n. 4')3171Ç 	Cll a 
513.753.035 - 20, no uso da atribuição que lhe confere o DIPLOMA. neste ato denoniinado 
simplesmente CONTRATANTE, e as empresas ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 97.466.593/0001-18, estabelecida â RUA JttI.l() 
TEODORO MARTINS, 3944, RIO CAVEIRAS, BIGUACU/SC, neste ato representada(a) por 
seu/sua DIRETOR(A) PRESIDENTE, Sr/Sr°. AIRTON BOHRER OPPITZ, portador(a) da carteira 
de identidade n.° 3021181437, expedida pela SSP/RS., CPF n.° 225.161.400-10. doravante 
denominada LIDER, e DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob o a. II 
676 271/0001-88 estabelecida à ESTRADA DO PALMITAL, N° 5000 - PAI.MIlAl. 
SAQUAREMA/R.J. neste ato representada(o) por seu PROCURADOR I.I.'GAI, Sr. WFRI 1 
MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR portador(a) da carteira de identidade a.' 44 978 
expedida pela SSP/BA , CPF n.° 894.73l.327-O0doravantedenoniinada ('ONFRui \I)\ 
FORNECEDORA em vista o constante e decidido no processo administrativo n. 
23034.002238/2016-53, resolvem celebrar o presente Contrato. decorrente de licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO FNDE n. 10/2017. para Registro de Preços. coulortue 
descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n. 0  8.666/93, de 21 de junho de 1 ')9. rela 
Lei n. 0  10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto a. 05.450,  de 31 de maio de 2005. mediante 
as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Li. O objeto do presente Contrato é a aquisição de Mobiliários Escolares constituídos de conjunto 
aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais das rede.,,  
públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Município conforme esptcificaçÔes e 
quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no p mhulo e na proposta vencedji. 
os quais integram este instrumento, independente de transcriç 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - P  7 3643-1008 - CEP 46480-000- Matina . Bahia 
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PROGRAMA 
DE 

TRABALHO 

FONTE DE 
RECURSOS 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

NÚTERÕJ 
DATA 

DE 
EMPEI 

EMPENHO 

2295— 
Gestão de 

programas do 
FNDE 

15 -  
Transferência 

FNDE 

4.4.9.0.52.00.00 

Equipamentos e 
material 

permanente 

462 	07/081: 

DL 
VAI.()R cl 

FIo 

018 	
RS 17. 222J1) 

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

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR VALOR 
UNITÁRIO 1 TOTAL 

30 ConjuntoAluno - Tamanho 06 (Modelo 59 291.90 17.222.1() 
2—ABS) 

2.CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatui. 
prorrogável na forma do art. 57, §1 O  da Lei n°8.666, de 1993. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 17.222.10 (Dezessete mil e duzentos e vinte e dois rctis e 
dez centavos) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos elou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevideuciarios. 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria. 
prevista no orçamento da CONTRATANTE, para o exercício de 2018 na classificação abaixo: 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
4.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo má a 

correspondente ao quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de Entrega a 
será contado a partir da assinatura deste Contrato e da disponibilização dos endereç 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA] FORNECEDORA, prevalecendo a da 
ocorrer por último. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

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

gwr. e 

de enlrcg. 

do evento que À 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

Até 10.000 unidades 

  

Até 90 dias 

Até 140 dias 

Até 180 dias 

   

De 10.001 a 30.000 unidades 

 

   

Acima de 30.000 unidades 	

1 

 

4.2. Os itens objeto deste Contrato deverão ser entregues no endereço intrniada pela 

CONTRATANTE (na escola ou outra instituição informada), dentro do prazo definido no iteni 4. 1. 

4.3. O transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato são de responsabilidade da 

CONTRATADA! FORNECEDORA, os quais deverão ser entregues conforme quantitativos e 

endereços dos destinatários a serem fornecidos à CONTRATADA! FORNECEDORA pela 

CONTRATANTE, por ocasião da fimatura deste instrumento contratual. 

4.4. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os itens entregues em desacordo com 

as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e deste Contraio. ficando a 

CONTRATADA! FORNECEDORA obrigada a substituir elou reparar os itens irregulares no prazo 

de até 30 (trinta) dias. 

4.5. Caso a substituição/reparação dos itens irregulares não ocorra no prazo determinado. estará a 

CONTRATADA) FORNECEDORA incorrendo em atraso na entrega e suleita 'aplicaçat , .l:r,  

sanções previstas neste Contrato. 

4,6. O aceite do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil 

nem a ético profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos itens entregues ou 

disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos verificadas 

posteriormente, garantindo se à CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente. 

incluindo as disposições cabíveis no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.°  8.078/90). 

S. CLAÚSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados por servidores designados 

por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade com O disposto no art. 67 da Lei 

8.666/93. 

5.2. Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos 

bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem. list.i .l 

verificação que venha a ser disponibiliz.ada pelo FNDE como instrumento udmiuistrati"o 

auxiliar do processo de controle de qualidade, no âmbito da assistneia técnica a que se refere a 

Lei n.° 5.537/1968. 

5.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário. verificar, por ineu 

de agente técnico credenciado ou de seus funcionários e as prescrições das normas deste 

Contrato estão sendo cumpridas pelo fabricante/forn- dor. Para tal, o mesmo deverá gara 

ao agente técnico credenciado livre acesso às depene ncias pertinentes da fábrica. 

Praça Helena Carmem da Castro Donato, SINO Te 7 3643-1008.-CEP 464:.iIi'. 	atina- Bat a 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATA DA 

6.1. Compete à CONTRATANTE: 

6.1.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos Mobiliários Escolares. sob 

o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

6.1.2. Comunicar prontamente à CONTRATADA! FORNECEDORA qualquer anormalidade no 
objeto deste Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital do 
Prego Eletrônico. 

6.1.3.Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRA1'A1)A 
FORNECEDORA das obrigações assumidas neste Contrato e aplicar sanções. garantida a 
ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento dessas obrigações, em relação 
às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

6.1.4. Notificar previamente à CONTRATADA! FORNECEDORA, quando da aplicação de sanções 
administrativas. 

6.1.5. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos a aSSiJ)alutd 

e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a Rrnna de extrato, e 

juntado aos autos, com a instrução processual necessária. 

6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA! FORNECEDORA, de acordo com o estabelecido 
neste Contrato. 

6.2. Compete à CONTRATADA! FORNECEDORA: 

6.2.1, Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento do'. 
encargos que lhe são confiados. 

6.2.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições comidas no 
Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive no que se relère ao 
cumprimento das regras do Controle de Qualidade e quanto ao compromisso de thrnecimcnio 
do quantitativo contratado por meio deste instrumento. 

6.2.3. Entregar os Mobiliários Escolares no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições descritas(s) 
no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico e neste Contrato. 

6.2.4. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Contrato em que Se 

verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da 

execução de serviços. 

6.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, a 
usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa. sua ou 
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 

estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições  e.  Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n.0  8.069/1990), quando for o caso e no qu; couber. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, S/N° - Te). 773643-1008 - CEP 46480-000 Mali a - Bahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.800/0001-42 

6.2,6. Não efetuar, sob nenhum pretexto. a transferência de responsabilidade para outros. sjam 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

6.2.7. Manter, durante toda a execução do objeto deste Contrato, em compatibilidade com 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e 
seus Anexos. 

6.2.8. Informar à CONTRATANTE a ocorrência de fatos que possam interferir. direta ou 
indiretamente, na regularidade do fornecimento. 

6.2.9. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA! 
FORNECEDORA cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de 
fabricação dos itens objeto deste Contrato, no que couber. 

6.2.10. Prestar informações relativas à execução deste Contrato ao FNDE. na  qualidade de órgão 

Gerenciador do Registro de Preços, sempre que solicitado. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n. ° 8.666/1993 e da Lei o. 10.520!2002. a 

CONTRATADA! FORNECEDORA que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas cru decorrência desta 
contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

7.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.0661993. a 

CONTRATADA! FORNECEDORA que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso. fraude liscal nu 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetios da licitação. 

e) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de aio' 
ilícitos praticados. 

7.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 
7.1., a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa. aplicar i CONTRATADA 

FORNECEDORA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 

- Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas ileste ('oniratu OU. 

ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos 
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave: 

11-Multas: 

Praça Helena Carrnem de Castro Donato, S 	3843-1008- CEP 4; -80-000. Malina 	hia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.600/0001-42 

a) multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos 
bens entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso. a 
CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela 
rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto. 

b) multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por 
dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de 

inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual a que se 
refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso, 

c) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos 

Mobiliários Escolares que estiverem em desacordo com as condições de gaiaiui 
do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor desses bens. 

d) multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições 
de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. a qual será 

calculada sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato. 

e) multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto. 

f) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato. no 
caso de rescisão por inexecução total do objeto. 

111 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV 	Impedimento de licitar e contratar com o ente federado do órgão/entidade 
CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do ari. 40  da lei li. 
10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

V 	- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja 

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção. que 
será concedida sempre que a CONTRATADA/ FORNECEDORA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

7.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa á CONTRATADA! FORNECEDORA, observando-
se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente. na  Lei 9.784/1999. 

7.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções. levara ciii 
consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e 

mínimos abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do inl'rator. a 

suficiência à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter 
educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado á CONTRATANTE. observado. os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, SINO - Tel. 77 1OO8- CEP 4644õ-Matina- .ahia 
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Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA TINA 
CNPJ: 16.417.80010001-42 

7,6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

7.7. As sanções de multa podem ser aplicadas á CONTRATADA/ FORNECEDORA Juntaniente 
com a de advertência, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar 
contratar com a Administração da CONTRATANTE. 

7.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE. com  vistas à 

publicidade dos atos praticados pela Administração. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
8.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA! FORNECEDORA deverá apresentar a 

CONTRATANTE a 1 a  via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de 
entrega. 

8.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias, contado 

após o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentação da cobrança prevista flO item 8. 1: 

atesto do recebimento do produto pelo fiscal do Contrato; e aprovação da documentaço 
comprobatória pelo setor responsável pela gestão do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos 
todos os critérios e condições estabelecidos neste Contrato, no Termo de Ref'eréncia e seus Fiicartes. 

8.3. 	Qualquer dos documentos citados no item 8.1 acima que apresentar incorreçào será 
devolvido à CONTRATADA! FORNECEDORA, para regularização, reiniciando-se novos pra/.us 
para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida. 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
9.1. ACONTRATADA! FORNECEDORA, como garantia do cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser 
aplicadas, deverá prestar garantia na modalidade de caução em dinheiro ou títulos da divida pública. 
seguro garantia ou fiança bancária, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
global deste Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura, observadas as 
condições previstas na Lei n.0  8.666, de 1993. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n. ° 8.666. 

de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se 

CONTRATADA! FORNECEDORA o direito á prévia e ampla defesa. 

10.3. ACONTRATADA! FORNECEDORA reconhece os direitos da CONTRATAN'IL cm caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.'8.666, de 1993. 

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
11.1. ACONTRATADA/ FORNECEDORA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do 
objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parúgrata 1 
artigo 65 da Lei n°  8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite. c sde 

Praça Helena Camiem de Castro Donato. 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 

que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 20,  Inciso II do fl)CSfl)() 

artigo, conforme redação introduzida pela Lei n'9.648/98. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extraio. na  

imprensa local ou nos meios oficiais de divulgação, no prazo previsto na Lei n. 0  8.666. de 1993. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção 
Judiciária Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua ausência. na  jurisdição local 

competente para litígios em que a União Federal se constitua em parte interessada. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas 

abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem, 

AIRTON BOHRER OPPITZ 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

LIDER DO CONSORCIO 

Y MARQUES 0  1.  JUNIOR 
A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

CO 	RATADA! FORNECEDORA 

TESTEMUNHAS: 
1. 	 2. 

Nome: 	 QcL'olQ tiJkLulO. Nome: 
CPF:O (/t2 553. 	 CPF: 

	14 

lu 	_U ÉvEx- 
O.?,-,&.S 

RG:Jq5c,J Q j Li 	 RG:19SOOoiO 
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4 
MATINA 

  

  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
QUINTA-FEIRA • 09 DE AGOSTO DE 2018 

ANO XII N 9 922 

 

  

   

EXTRATO DE CONTRATO N°. 0207082018 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE MATINA torna pública a contratação. Contratante: MUNICÍPIO DE MATINA. 
Contratada: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita CNPJ no. 11.676.271/0001-88. Objeto: 
aquisição de mobiliários Escolar constituído de conjunto Aluno, em atendimentos ás entidades educacionais 
da rede pública de ensino do Município de Matina -BA, conforme termo de compromisso PAR n° 
201402657, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Matina - BA. 
Assinatura: 07/08/2018, Vigência 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. Valor: R$ 17.222,10 
(dezessete mil e duzentos e vinte e dois reais e dez centavos). JUSCÉLIO ALVES FONSECA - Prefeito 
Municipal. 

ste documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos. 
ara verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443  e utilize o código 371F-51)FF-1DA4-4FB9. 
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PREFEITURA 
SAOUIIREMA 

R3AL-IC E RESPE -O 

Secretaria de Receitas. Tributacão e DesenvoMmento Econômico 

Certidão Negativa de Débitos 
1tO N'. : .'•6/2018 

i.o; :o CON:3JNT 
\..c:c cc coasrc. . 	:2D242 O 
Ne-c Coribur.Lc... : :) -:.:A PCDUTCS 	siv:cos :.!.;. 
	  616.2.  / /COO 	88 

N° 	COO 

:v:cadc ?nlncioa.: 310201,1 	!'acrcação de móveis coa' orcdornlr.ânc!a de ca 

CT:• CA, para os devidos fins, que o cadastro acima especifcado. ocrcccrc ao 
cu::t.rb:.c supra caracterizado está quite com à Secretaria de Recciz.a, 
c;ervO.vLmcc !cor.ômico de Saquarema-RJ, com relação a Débitos e Taxas u:c:pii:s 

. -.svc cem a 	vida Aliva até a presente data. 

.;arr, 	ocava, ressavados os direitos da Secretaria de Receita e 	:cç3o 
... 

 
que ver.a a ser postcrormente apurados. 

:(e 

 

vá. ca por 90(novenca) dias a partir da data de emissão. 

Saquarema-RJ, 30 de Maio de 2018 

:cc5vc. pc.c Jcpar:arncrzc 
Cócoc cc Aucr:c:cacc: 1 C3958340103958 

ca 	Ccr:.  :oão, acossar e s LC ca 	-ci e 	cc 
CóC.CC cc a crt:cdadc c 

Rua Ccrcre !.arira. 	- 	a•arrra - 	c' 2c.ccc  
SU3t'3 t 90'. bí 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

E PLANEJAMENTO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N°: 07-2018/102440 

Código de verificação de autenticidade: 	e000b43ac6f1 221 4fcfd38823be2 1 e6e 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

CPF / CNPJ: 	11676.271/0001-88 CAD-ICMS: 	Ativo 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da 
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, 
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o 
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. 

EMITIDA EM: 	24/07/2018 	ÀS 	11:16:59 

VÁLIDA ATE: 	23/08/2018 

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017 

OBSERVAÇÕES 

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da 
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER n° 33/2004. 

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (wwwlo.fazenda.rj.gov.br/sis-relcontribuinte/  
faces/autenticidade.jsp). 

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de 
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação 
'penas ilustrativa. 

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: 
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo: DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO 
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação 
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). 

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo 1 da 
Parte 11 da Resolução SEFAZ n° 720/2014. 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM Di VIDA ATIVA 

ce :enoo em vista as informações  fcrnecidas pelo Sistema da Divida Ativa, referente ao pedido 1838012018 
	

que no perioec ce 1977 até 
2IO2I2018 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Divida Ativa para o contribuinte abaixo: 

/A S. A) DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

876.27110001-88 INSCRIÇÃO ;.SADuA) 79.00465.0 

Ace:cãc cecativa co Diviea Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão valicade qanCe 
;i(CcaS em conjunte. 

\ i'ceacãe dcs:a certidão está condicionada a verificação cc sua autenticidade na IN1ERNI:i. no endereço tittp://.dividaativa.rj.gov.br. 

:Ãc 7LYC.5210.9181.A405 

Vi ct::..i. :e' v,:,eace ac 0iC'3.20'8 ccr.soeanco 180 (certo e otenta) aias após a cata oa pcscuisa cacastrai rcafvaoa orr 21/tJ2i2C5 

8 	eer:tCrrc a'c' ca icscLiçãc N 26C de DfJ10I2009. 

:e ojvda receira a PRQCURADOiiA 

cjcra! cc Cabo rio 

RiOe,rc 62. Passaern 

?&rw1# as 184758.8 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 
CNPJ: 11.676.27110001-88 

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 
desccnsoeação para fins  de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DALI) 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 
--mos os ôrgãcs e fundos pioiicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
s..eito passivo no âmbito ca 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 
encereços <http://rfb.gov. r>  ou <http:/Iwww. pgfn gov.br>. 

Cenicão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Em:tida às 16:51:58 de dia 02/05/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/10/2018. 
Côciqo de controle da certioão. 58E6.E62F.IC7D.68CD 
Quaiquer rasura ou emenda nvaiidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: :)!,TA PRODUTOS 	SERVICOS LTDA. 
(MATRTZ E FIL11AIS)CNPJ: 11.676.271/0001-88 

crrdãc n°: 147884336/2018 
::xned:ção: 12/04/20:8, às 11:20:4 
Vc.:daoe: 08/10/2318 	180 (cento e oitenta) dias, contados da cata 
cc sua exoedição. 

Certifica - se aue DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o 
i:.676.271/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Naciona: de Devecores 

Ce -:- do emi::da com base no art. 642-A ca Consodação das Lcs cc 
acrescentado oela Lei. n° 12.440, de 1 de julho de 201 1  o 

na Reso.ução Administrat-:va n 0  1470/2011 do Tribunal Sucerior do 
:'r-aba''-o, de 24 de acosto de 2011. 

accc 	a'--e o:a Ce-:11ão  são de -e'De'-3ao 	aaoc ' 
:r:onas co ':rabano e estão azuai.zados até 2 (oo:s) o as 
atter:oros à data da sua expedição. 
Xc caso de Pessoa jurídica, a Cer:.dão atesta a empresa em reaçâc 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condicionase à verfficação de sua 
autonticiaade no corta! do Tribunal Superior do Trabaho n 
:rterno: (httc://www.ts:.jus.br). 
Cert.dão e- uida gratuitamente. 

iNFORMAÇÃO IMPORTANTE 

:;o 	3atco Nao ota 	de Devedores Traba hi stas constam os dado; 
Q;á:os à oer.tfcação das pessoas naturais e juro.c. 

:nao:nc.en::es perante a Justiça do TrabaLho quanto às ohrigaçõos 
estaoeec:das em sentença condenatória transitada em ju:gado o: et' 
acordos udcais trabalhistas, inclusive no concernente 
reco:hmontos crovdenciários, a honorários, a custas, a 
co.;nen:os ou a recoihimentos determinados emci; ou oecorrent.t 
cc execução cc acordos 	rmados perante o Ministério PÚ0LC0 QO 

:aca.- o ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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IMPRIMIR 
	

VOLTAR 

CAIÁKA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	11676271/0001-88 

Razão Social: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA 

Endereço: 	EST DO PALMITAL 5000 / PALMITAL / SAQUAREMA / RJ / 28993-000 

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

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

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018 

Certificação Número: 2018072616205389267117 

Informação obtida em 06/08/2018, às 07:32:45. 

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. FSOI 08201 801 

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATINA, Estado da Bahia, inscrito no 
Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sob o n°. 10.420.907/0001-
63, situado na Praça Sátiro Virgílio Fernandes, 63, Centro - Matina Bahia, C.E.P: 

46.480.000, neste ato representado pelo senhor AUGUSTO JOSE FAGUNDES 

NETO, brasileiro, maior, portador do RG n.°  2968856 SSP-BA e inscrito no 

Cadastro de Pessoa Física, sob o n°. 363.015.075-68, doravante denominado 

simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado o(a) senhor(a) ADENICE 
COUTINHO DE SOUZA, brasileiro(a), casado(a), Inscrito(a) no Cadastro de Pessoa 
Física C.P.F sob o n1.014.618.225-13, residente e domiciliado(a) a na Fazenda Lagoa 
do Caetano, interior do Município de Matina-Ba, doravante denominado 
CONTRATADO, entre si firmam o presente CONTRATO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA 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 seguinte. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente instrumento tem por finalidade a contratação para suprir necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com fundamento no art. 2°, VII, da Lei 
Municipal n°48/2003, ligadas a atividades essenciais do Município, sendo que a 
Contratada prestará serviços a este município no período de 01 de agosto a 31 de 

dezembro de 2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CARGO 

O(A) CONTRATADO(A) Prestará serviços como Recepcionista, no PSF(PROGRAMA 
SAUDE DA FAMILIA), na localidade de Pichico/Bumba, interior do Município, 
vinculado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

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$ 
4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais). Que serão pagas em 05(cinco) 
parcelas mensais de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Parágrafo único: As despesas correrão pela seguinte dotação orçamentária 
vigente: 

Praça Sátiro Virgílio Fernandes, s/n° - fonefax(77) 3643-1123 11254 -  CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail. saudematinaíyahoo.com.br   
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F'tD() DF SAÚDE' 1)0 \1UN1CÍP1() 1)E i\IA'IiNA 
ESTAI)0 DA I3AI1IA 
C.N.P.J: 10.420.907/0001-63 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -02.04.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

PROJETO ATIVIDADE - 2068-INCENTIVO AO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR. 

PROJETO ATIVIDADE - 2070-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ELEMENTO - 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIRO DE PESSOA FISICA. 

FONTE DE RECURSO: 14- SUS 

FONTE DE RECURSO: 02- Rc. Im. Tr. Saúde 15% 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A duração do presente contrato será no período de 05(cinco) meses a contar da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante TERMO ADITIVO. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presenïe instrumento poderá ser alterado mediante Termo Aditivo 
convencionado entre as partes, desde que não contrarie o objeto da presente 
contratação. 

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: 
- 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. 

Praça Sátiro Virgilio Fernandes, sin° - fonefax(77) 3643-1123 / 1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail saudematina'ïyahoo.com.br 
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UNI)() DE SAÚ!)E 1)0 MtiN1CíII0 DE i\IATINA 
ESTA Do DA BAIII:\ 

C.N.P.J:1 0.420.907/0001-63 

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 que por 
ventura venham a surgir em decorrência do presente Contrato Temporário de 
Excepcional Interesse Público, por mais privilegiado que outro seja. 

E, por estarem justos, acordados e contratados, firmam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscritas. 

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

(di 'TU' a e0 1L Jc" d  
CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

2 

Praça Sátiro Virgilio Fernandes. s/n0  - fonefax(77) 3643-1123 /1254 - CEP 46480-000 - Matina - Bahia 
E-mail: sauaematinavahoo. com. br 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 23/07/201809:21 
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°: 20181719485 

NOME 

ADENICE COUTINHO DE SOUZA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CPF 

014.618.225-13 

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 23/07/2018, 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 	 RelCertidaoNcgativa.rpt 
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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: ADENICE COUTINHO DE SOUZA 
CPF: 014.618.225-13 

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 09:16:28 do dia 23/07/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/01/2019. 
Código de controle da certidão: 99A9.43DD.58E7.2652 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Setor de Tributos 

Certidão N°.: 001664 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

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

Contribuinte: 	ADENICE COUTINHO DA SOUZA 

ndereço: 	FAZ BOA VISTA, SN ZONA RURAL 

"CompIemento: 	CASA 

Cidade: 	 MATINA (BA) 

CPF: 	 014.618.225-13 	 Identidade: 	0924512253 

Inscr. Municipal: 

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

O referido é verdade e dou fé. 

VIATINA (BA). 23 de Julho de 2018 

Chefe Div 	g1rr'ibutária 

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

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

CNPJ: 16.417.800/0001-42 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ADENICE COUTINHO DE SOUZA 
CPF: 014.618.225-13 
Certidão n°: 154590268/2018 
Expedição: 23/07/2018, às 08:49:13 
Validade: 18/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ADENICE COUTINHO DE SOUZA, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 014.618.225-13, 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. 

Devidas e sugestões: cndttst.us.br  
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