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E)TURAMUNIIPAL DE SÃO F&IX DO CORIBE
CONTRATO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazem,
o Funda Municipal do Saúde, e a empresa Samuel
Almeida Costa-ME, na forma abaixo:
*

O FUNDO MUNICI4AL DE GAÜE DO MUNICÍPIO DE CÃO FÉLIX DO CORIRE, entidade de Direito
Público interno, comf sede à Avnida Luiz Eduardo Magalhães, sln.°, Centro - na cidade de São Félix
doCoribe, s(ado ci Bahia, inscrita no CNPJ sob o n° 11.418.700/0001-17, neste ato representado
pelo o Secretário Mqnicipal de Saúde, o Sr.Marcos MaMe de Oliveira, brasileiro, casado, portador do
cr3F nb470.972.13415, e Rg. 8717966 SSP/MO, nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal
n°931 datado de 03 0e janeiro de 2017, residente nesta, doravante denominado CONTRATANTE e
a empresa Samiqel Almeid Costa-ME, inscrita no CNPJ sob n 010.868.473/0001-69,
lnsg,Mun,n°2,03.1$7612009, domiciliado à Rua Laurêncio Pereira, 5158, Centro - na cidade de São
Félix do Coribe neste ai o representado pelo proprietario de igual nome, portador do GPF
n9122.087.955. 4, pravante dE nominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato
mediante as clausui s e condiç es se9uintes:
CLÁUSULA PRIM IRA - DO EJETO - Constitui objeto contratação de serviços de reposição
de gás, conserto, r tiradas, m nutençao geral, iriatalaçao, repoaiço de góa com frangeamento
dos ar-eondieionad s de 9,12, 8, 24btus, das unidades de saúde, Secretaria de Saúde, PSFs,
sede, na manute ção dos serviços públicos de saúde básica deste município, conforme
orçamento anexo.
CLÁUSULA SEGUt4DA - DA VINCULAÇÂO - O serviço ora contratado é dispensável licitação,
nos termos do ar12$1 inciso II, Ma Lei OffiCIW e suas cominaçOes posteriores.
2.1 - O presente cntratoé cejebrado com regime de execução por preço global, subordinandose nos termos da I.4i n° 8.666I3 e suas cominações posteriores;

o
CLÁUSULA TER EIRA- O VALOR

e

- Pela execução do objeto deste contrato, a
CONTRATADA petpeberá. a inportância estimada global de R$4.240,00(quatro mil e duzentos e
quarenta reais), peli o perfodc ora contratado.
3.1 - O valor do cohfrato é dis4riminado da seguinte forma:
a) Custo dos servibs no Valor de F2.544,OO; 60%.
b) Custos diretos e indiretos n valor de R$1.696,00; 40%.
CLÁUSULA QUAF3.TA - DO PGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme medição na
conclusão e entrega dos serviços, no valor estimado da R$4.240,00(quatro mil e duzentos e
quarenta reais), Com apreSntaçao do documento fiscal, atestada pela a §ecretaria de
Administração e Finanças, nas condições estipuladas:
4.1 - O prazo do pjaamentoficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade
apresentada nas fa1 uras, somónte voltando a fluir âós âs dovidâs ôôrroMs.
Prefeitura ç!oderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de
qualquer irregular4ade na exçu9ão do objeto deste contrato:

4.2 - A

CLÁUSULA QUINtA - DOR AJUSTE
01 A OQNTRATNTE, na* quitando as faturas no seu vencimento, será considerada
li
1

ÃS
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inadimplente, e
la será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do
contrato por dia Je atraso, -decorrido entre a data do início da inadimplência e o efetivo
pagamento acresc do de juros de mora numa taxa geométrica de um por cento (1%) ao mês. E
será utilizado parq 'correção das faturas em atraso será utilizado o índice do IGP-M, divulgado
pela FGV;
5.2 Art.40 inciso)( V - Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - critério de atualização
financeira dos valc res a serem pagos, deste à data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data lo efetivo pagamento.
5.3 - Art.55, incio III: - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do rajustamentQ de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento dasobrigaçOes e a do efetivo pagamento;
5.4 - Caso decorra atraso no pagamento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice
setorial pertinente: conforme aludido anteriormente, com base nos valores dos índices do mês
de cada. Os reajukes dos preços serao calculados pela seguinte formula:

Onde:
R

Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = Índice de preço verificado no mês do orçamento ou
proposta

li = Índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de serviços,
obras, ou compras a ser reajustado;

o

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços são fixos, não haverá reajuste no
periodo.
9.1 a manutenç5 do equilíbrio econômico financero do Contrato podara admtr a revisão
contratual, desde ue acompanhada de comprovação da euperveniônc'ia de fato imprevisível,
ou, se previsível, c e consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custo, do Contrato;
CLÁUSULA SÉTIJIJIA - DA FORMA DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS - Os serviços serão
executados, nas dpendências das unidades de saúde deste município.
CLÁUSULA OIT 4A - VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do contrato é de
Süçtrinta) dias? da èesuinte forma: iniciando-se em 03.04.2017, e terminando em 03.05.2017, ou
total execução do mesmo, ou ainda, podendo ser prorrogado nos lermos do art.57 da Lei
n°8666/93;
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CLÁUSULA ?SJOPJÁ - bÕTÂcÀÕ ÔPCÁMrNTÁPIA - As despegas decorrentês do DroontG
contrato, correrão ro presente xercício por conta da dotação orçamentária:
05.02 - Fundo M41nicipal de aúde Proj/Ativ — 2.032 - Manutenção cio Hospital Municipal —
Elemento: SS.Q0.3-00 — Out4s Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (fonte 02,14):
05.02 — Fundo M nicipal dei Saúde Proj/Ativ — 2.035 - Manutenção das Ações do Fundo
Municipal de Saúd — Elemento: 3.3.90.39-00 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
(fonte OZ);
0.02 - Fundo Mu icipal de Éúde Proj/Ativ - 2.059 - Manutenção do Prog.Saúde cia Família —
Elemento: 3.3.90.3 -00— OutrØs Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica (fonte 02,14);
CLÁUSULA DÉCl A — DIREIFOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10- DA CONTRAI kNTE
10.1.1 Ter o direitd de não m4is utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o
estabelecido no
esente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei
n16.666/93;
10.12 Intervir na p esta'jao d9s serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições
previstos na Lei n° L666193;
10.1.3 &ftur ü pagamentèg conforme mediço na concluso e entrega, pelos serviços
executados de aco,tio com as disposiçoes do presente contrato;
10.1.4 enviar a coptratada o qocumento comprovante de arrecadação competente toda vez em
que ocorrer a reteno de impstos sobre a nota fiscal ou recibo de prestação de serviços;
10.1.5 Modificar oq rescindir uilateraImente o contrato nos casos previstos na Lei n°3000/93;
1O.1.G A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através
do Fundo Municipql de Saúde
10.1.7 O presente contrato pcjderá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n° 8.666/93 e
suas cominações Fosteriores; 1
10.2 DA CONTRA ADA
10.2.1 A contrata a assiste direito de suspender, eventual ou definitivamente, w §ewiços
contratados no ca o de descupiprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nos termos
da Lei n° 6.666/94
10.2.2 Executar topos os serv ços objeto deste contrato de acordo com a sua proposta de preço,
sob as penalidade da Lei n°3 000/93:
10.2.2 Exigir da coitratante o1cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas
por esta, visando 4 sucesso d Administração Pública Municipal:
10.2.4 Assumir en caráter xclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil,
trabalhista e previcÇenc&ia;
10.2.6 Emitir a not fiscal e rcibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a
dedução dos impostos quando exigido pelei a oontratantv
10.2.0 FesponciereIo cumpómento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual
e municipal, bem çomo asseg1irar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigações
estabelecidas por ei;
10.2.7 A oontrata a nao poØró tranaforir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
preente contrato]
10.2.6 Responsabizar-se pela garantia dos serviços não inferior a 90(noventa) dias, a contar da
conclusão e entrega dos mesmos.
10.2.0 A contratada observara o disposto no art.12, combinado com o ait13 da Lei n05.076190,
dispoe sobre qualijlade dos s4rvços ofertados;
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10.2.10 - Fica estai 'elecido que a CONTRATADA no poderá transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato;
CLÁUSULA bSII RÃ Pniminiu - CÓF.rnccÕrg 139 WAOILITAÇAO - A obrigaço cio
contratado de ma ter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela, assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
CLÁUSULA DÉCIiÇr1A SEGUNDA - DA RESCISÂO - A rescisão do presente contrato, nos
termos do art.79 daLei 8666/93, poderá ocorrer da seguinte forma:
12.1 - amigavel - 4r acordo entre as panes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniàn2ia para administrativa;
1.

12.2 - AdministrathYa - por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos
incisos 1 a XII, XVIfl XVIII do art.78 da Lei n° 8.666/93;
12.3 - Judicial - no termos da legislação processual;
12.4 - assunção ir) diata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administ ação;
1Z.3 - ooupaçao t tiliaçae Ç1Q local, instala?oes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do cohtrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V cio art. 513 desta
Le:
12.6 - execução d4 garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizaçtes a ela devidos;
12.7 -retenção do
Administração.

e.

créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à

12.6 - A aplicaça9 das medidas previstas nos inçisos 1 e II deste artigo fica a critério da
Administração, qu poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou
indireta.
12.9 - Ë permitid4 à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir çj controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
12.10 - Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorEaço expressa
do Ministro de Estdo competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
12.11 - A re3ci3a4 de que trata o inciso IV do artigo anterior permite
critério, aplicar a n'3edida prevista no inciso 1 deste artigo.

à

Administração, a seu

CLÁUSULA OÉC41A TERCEIRA -DA INEXEÇUÇAQ ~ A Inexecução total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento, pre4spôe no ArL77 da LM n° 8.666193, e suas cominações;
13.1 - o não cumirriento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
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13.2 - o oumprimeno irregular Ie cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
13.3 - a lentidão dl seu cump imento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do servi ?o ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
13.4 - o atraso injuktifioado no nício da obra, serviçb ou fornecimento;
13.5 - a
ralisaçáD da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Adçflnistração;
13.0 - a aubcontratàçao total op parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transfdrência, total ou parcial, bem como a fusão, cisao ou incorporaç8o, não
admitidas no edital1e no contrato;

o

desatencj mento dajs determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuçào, assim como as de seus superiores;

13.7 - o

13.6 - o cometimei to reiterad de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l do art. 67
desta Lei;
13.9 - a decretaça de falnci ou a instauração de insolvência civil;
13.10 - a dissoluç4 da sociecade ou o falecimento do contratado;
13.11 - a alteraçâct social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execuçao do con rato;

de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
13.12 - razões de interesse
determinadas pel4 máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exardas no proesso administrativo a que se refere o contrato;

o

13.13-a supress4o, por p2
da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do vaj»r inicial d contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 desta Lei;
CLÁUSULA QUAfrA no c S,SO OMISSO - ste contrato regular-se-á pelas suas Cláusulas e
nas disposições cntidas na ei 6.666/93, inclusive os caros omissos;
CLAUSULA QUIITA - DAS PNALlDADE8 - Nos termos do art. 66 da Lei n. 8.666/93, fica
estipulado o percefritual de O, 5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de
mora, por dia de traso inju tificado no fornecimento do objete deste contrato, até o limite de
10% (dez por cent) do valor ;ontratado.
inexecuç o total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de
15.1 - Em caso
qualquer das coríj lições ave içadas, a contratada ficara sujeita às seguintes penalidades nos
termos do art. 67 a Lei n. 8.( 66/93:
15.2 -

vncig

15.3 - multa de 1 EM

(dez por cento) do valor do contrato,
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15.4 - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar

com

a

Administração por pazo não superior a 2 (dois) anos e,
15.5 - decIaração[de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdura4m os motivos determinantes cia punição ou ató que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplique a penalidade, que será concedida sempre
que a contratada re'ssarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
a an9Ao aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DCHIA SEXTA • DA tXGUÇAO DO QQNTNATQ - Este contrato deverá ser
executado tielmentç pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos
Arts. 69 a 71 da Le118.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA 3ÉT1MA- DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa
Maria da Vi16ria '{ QA, para dirimir dúvida ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando as pares a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
estarem ju4os e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas)
vias de igual teor e turma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

E, por

São FéIix do Cori jsj', 03 de abril de 2017.
Fundo

I' 1al de Saúde

e
amuei
Testemunhas; 1-

w me o . Costa-M
Contratada
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Lmiço qeZPi'viil de CertiUo

.littps:)/www.receita.fazenda.gov.brfApljcacoes/ATS?ÇJ/Certidaofc...

g

MINÁÉPIÔ DA FAZENDA
Secre ana da Receita Federal do Brasil
ProcLtfadoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGA1] VA DE DDITOa RLATIVO$ AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: SAMUEL AI4MEIDA COSTA - ME
CNPJ: 10.262.473/g001-69
Ressalvado .0 dir ito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade & sujeito Passivo acima idantifledo nua vieem a ser apurado, t certifiçado que
no constam pend ncias em seu nome, relativas a crêditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fede 1 do bras9 (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto
Procuradoria-Gerada Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é vála para o estabelecimento matriz e suas flhiói;e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e, undos públicos da administração direta a ele Vinculados.Refere
'-se A situaçao do
sujeito passivo nombito da RFB e da PGFN e abrange inclusiJe as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd cio parágrafo único dó art. 11 da Lei rip 8.22, de 24 de julho de 1991.
A aceita?ão dest certidão está condicionada à verificação cia sua autanticidade fl3: Internet, nos
endereços chttP://çIwwreceitaJazenda.00vbr> ou .clnlip:/)www.pefn.fããfld.govbr)
Cedo emitida datuitamente com base na Portaria 'Conjunta'RFB/PGFN n0 1.751, do 02/10/2014.
Emitida às 17:26:46 do dia 12/04/2017 <hora e data de Brasilia'.
Válida até 09/10/2b17.
Código de controlf da certidão: 1Dr.4ÊR.GCflCfl44
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

o

1 de 1

Nova Consulta
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Receia Federal,

Preparar phglna

para irnpre3o

25/04/2017 17:07

25/04/2yj.7

de Reguinridade do FGTS -

ciur

- 0
Inscrição

10899473/000 1-69
Razão So4iaI: SAMUEL ALMTDA COSTA
,Faltasia:RFRI MOTOR
Nvm e
R LOURENCIO PER.Ë!M 5f912 COMODb 1 CENTRO 1 5AO ftLIK QQ
Endereço1
C0RIB / BA / 47665-000

Á Caixa EçonÔmlca F!deral, flO USO da atribuição que lhe confee o Art.
7, da Leii 9335, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa àcima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de o.3arantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o
o pres4-tte Certificado no servirá de prova contra cobrança de
quaisque débitos referentes a con&ibuiCãe djou encargos devidv5,
decorrães das obrigações com o FGTS.

Validade

15/04/2017 a 14/0512017

Certific' ção Número: 2017041502091174852349

Informa âo obtida em 25/04/2017, às 17:10:59.

A utih4go deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condiciiada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www14ina.9ov.br

e
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Certifica4

Emissão: 25/04/2017 17:12

GOYM%NO 1 ESTADO DÁ DÁRIÁ

i

Cettidão Negativa de Débitos tributários.

S0 dezembro de 1961 -código

(Emitida parjos efeitos dos arte. 113 o 114 da Lei,3.956 de1
Tributário do Estado da Bahia) 1

GertidaoNr; 29170603903
ti

P.AZA0 50 AL

SAMUE4LMETDA COSTA - ME
CNPJ

INSCRiÇESTAOUAL

iO.OóB.q?JfOpQ I-69F

083.093.Sql

Fica certificado que

flo

Mflgtafll, até a presente data, pandóndas de responsabilidade da pessoa !isica;ouJuridlca acima
idntiTlcada, relaflvas aos trIDutos admlnistradâs poreata Secretaria.

Esta certidão engloba Çdos os seustabelecimentos quanto inexistência de débitos, Inclusive os Inscritos na Dívida
Ativa, de competenclqda Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o diroitoda.Pazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 251a 2017

conforma Portaria n°918)99. sendo válida por 80 dias, contados a partir da data de sua
e misso.

ii

A AUTEN 1 ÍCIDADE D9 TF DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIA6 QU VIA INTERNET, No ENDEREÇO Sttp://www.sefaz.ba.gov.br

'élida

com a apesentaçao conjunta do cartão ori5inal de lnscriç*o no OPF ou no CWPJ da
Secretarie da Receita Federal do Ministério da Fazendo.
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SECRETARJ: DA FAZENDÀ

CERTIDÃO CONIUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA
N° cio Controle: 000459
Contribuinte: SAMUELALMEIA COSTA
CPF/CMPJ
10.888.47310001-69
000000672
Inscrição:
q
Endereço:
NUf LfUWENc4O PEREIRA, 55-B
Bairro: CENTRdÍ ÇEP:47,66b-000

Certificamos para os devidos W de direito que até a presente data, o contribuinte acima iden'lificado esta quite em
relação a tributos e muItas po descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o
direito de a Fazenda Munio pai cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser
posteriormente apurados en1 seu nome.

Emissão:
Vâlidade:

25(04/2017 &a 7:14:14
24/07/2017

Observações:
4
A aceitação desta certido está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço
http://1 38.5Q.So.78:8oso4ivseNalidacaoExterna/validaCaOEXteífla.zul
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
Certidão emitida conforme oFodeio definida pela Prefeitura Municipal 3o l'elixe do Coribe.
•
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIB
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS
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ERTIDAO NEUATIVA DE DEBITOg TRABALHISTAS

Nome: SAM9EL ALMEIDA COSTA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.468.473/0001-69
Certid&o 4° 122767457/2017
Expedição 06/01/2017, s 15:46:17

Validade: 04/07/2017 - io (cento e i4ibenta) dias, contados da data
de sua e edição.
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PODE?. JUDiCiRiU
JUSTIÇA DO TPAflALHO

C@rtitic - Se que SAMUEL ALMEtDA C'05T2\ - M (MATRIZ E FILIAIS)
jns cri Loa) no crpc sob o fl
NRo.cotTÀ do Banco
Nacionalqde Devedores Trabalhistas.
Certidãojernitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho ji acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resoção Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalhoí, de 24 de agosto de 2011. 11
Os dado constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunai,c do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua ecpedição.
No caso de pessoa jurídica, a Cer iid o atsta a empresa em
laão
li
a todos4os seus estabelecimentos, ancias ou filiàis.
A aceitção desta certidão condiciona-se ã verificação de sua
autentiidade no portal do Tributl Superior do Trabalho na
Internt
Certidão emitida gratuitamente.
1

INroKMAy.o
Do flano JacionalJ de Devedores i)i? aba lhistas constam os dauos
necessrios
denEifiao das pr5oos flurais e jurídicas
inadim1enteg perante a Justiça do Trabalho quanto às obri9aç5es
estabe]edidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordo judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolflimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
omolum4ntos ou a recolhimentos deteinados em lei ; ou decorrentes
de exeuço de acordos firmados peante o Ninisterio Público do
Trabalfw ou comissão de Conciliação Frtvia,
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Diário Oficial do
Município

SIo Felix do Corlbe/5ahla
Quarta-Feira, 24 de Maio de 2017
NO 000638/Ano: VI

SÃO FÉLIX DO CORIBE

•

Primeiro Ter4 Aditivo de Contrato: N°036A/2017
Contratante, Município de São FéIIx do Coribe - Signatário - Prefeito Juta! Eudeã
Ribeiro Ferreira
Contratado: Frpncisco de Assis Fernandes Queiroz - Signatário - Prestador de
Serviço .
• Objeto: Contra ação de serviços técnico% especializados em Engenharia Civil, no
acompanharnerto, fiscalização e supervisão de obras deste município.
• Valor Olubal; F$ 2.662,45 (Dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e
cinco centavos),
• Vigência; de 23/03/2017 a 23/04/2017.
• Rase Legal: Ló) Federal 8.666193.

•

Primeiro Term Aditivo á.;)rato: N°004/2017.
Loçatório; Fudo MuniciØaJ4b,Satide - Signatário -'Secrétt Municipal de Saúde,
IN
Marcos Ataide liveira
Ç
/
• Locador Annaf Cristina Limde?SouzLibÓrio —gnatârio - rroprietarla do (movei
• Objeto: Locação de uma
stuad
Rua lrrâ LuSa, CJSI? Centro, sede, para
funcionamento le uma unidâ'd.d 'G&PSt Cej1'tr9Je4eÇJ4o Psicossocial, na
manutenção dd serviço básico e saúde de-st (mÓnicíjp
• Valor Global; $ 4.200,00 Çuhtoçnii e duzentos /e
Vigência- de 0•IO2/2017 a 0110512017.
• Rase Legal: Li Federal 8.666192.
•
•

4fl.

•
•

refe!tura Municipal

Cont to: N°02/2017
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Objeto: Contratação de serviços de repgsiço de gás, concerto, retiradas,
zt

9.

tt7 ;Çzzz:cnzrdO

deste municípib.
• Valor Global:
4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais).
• Vigência; de 03/04/2017 a 03105/2017. • Base Legal: Léi Federal 8.666/93.

Avenida Luis Eduardo MagaIhãç, S/N - Ccntro, São Felix do Coribe - Bahia.
www.çaofeliycIocorie ba ambr / Tel.: (77)3491-2921
E-mail: dlarIooficialsaoÍtIixdoçorlb.bagovbr
ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASTL: 45E5A29033333698F5F838618 1 V113341
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EXTRATOS DE CONTRATOS

