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CONTRATO DE SERVIÇOS 

Contrato de prestação de serviços, que entre si fazei, 
o Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Servipratic 
Lab Laboratório Análises Clínicas Ltda-ME, na forma 
abaixo: 

O FUNDO MUNICIPÀLDE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, entidade de Direito 
Público interno, com tsede & Avenida Luiz Ecluardo Magalliaea, afn.°, Qentro - na cidade de Sao Felix 
do Coribe, Estado d4 Bahia, inscrita no CNPJ sob o no 11.418.700/0001-17, neste ato representado 
pelo o Secretário Municipal de Saúde, o Sr.Marcos Ataide de Oliveira, brasileiro, casado, portador do 
CPF n0470.972.135415,  e Rg.n°8717966 SSP/MG, nomeado pelo o Decreto Executivo Municipal 
n1931 datado de 03;,de janeiro de 2017, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa 
Servipratic Lab Labbratório Análises Clínicas Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob n008.160.104/0004-18, 
domiciliada à Rua Profssora Rosa Magalhes, 11 Ô,  Óentro - na cidade de Panka Maria da Vi6ria - Â, nêtÔ 

• ato representado pelo sócio à Sr. Rodrigo Grito Fernanda portador do Rg.n°0653479948 
SSF/BA, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Qontrato 
mediante as cláusias e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato: Lote 1: 
serviços de exams de laboratoriais para pacientes enfermos vulneráveis internados no 
Hospital Municipal 'Dr. José Bastos, na manutenção dos serviços públicos de saúde básica 
deste município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAQÂO - O serviço ora contratado deveu-se ao fato de ter sdo 
oriundo da chamad4 pública de Creciendamento, C000112017, nos termos da Lei 8.888/93 e suas 
cominações posteriotes. 

2.1 - O presente co trato é celebrado com base no Credenciamento retro citado, com regime de 
execução por preço unitário, subordinando-se nos termos da Lei n° 8.666193 e suas cominaç&es 
posteriores; 

. 	2.2 O presente cont ato tem como responsável técnico, o Farmacêutico Rodrigo Brito Fernandes, 
inscrito no CRE sob 6 n04.240/BA. 

QLAUaULA TtRONA - Q VALQR - Feia WeCUaQ cio objeto deste contrato, a CONTRATADA 
perceberá a import&tcia de: Lote 1 - no valor global efetivo de R$61.708,48(sessenta e um mil e 
setecentos e oito re4;s  e quarenta e oito cenfavos: conforme planilha ôrnmêntáriâ 4m n4YÕ. 

3.1 - O valor do contrato e discriminado da seguinte forma: 
a) Custo dos serviç4 no valor de R$37.025,09; 60%. 
b) Custos diretos e ipdiretos no valor de R$24.663,39; 40%. 

0 

CLÁUSULA QUART - DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado conforme medição quinzenal, 
com documento fisclIfatura atestado pelo o Fundo Municipal de Saúde e Finanças, com as devidas 
qu'rtaç8es dos enc4rgos sociais afravs das car[idSôg nêdátivâç. dê délsitô§ dó INSS, FGTS e 
Trabalhista: 

4.1 - O prazo de Ipagamento ficará suspenso na ocorrência de erro ou qualquer irregularidade 
apresentada ns fatu, norriênto voltando 2 fluir após 29 devidas correções. 
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4.2 - O Fundo Municipal poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na ocorrência de 
qualquer irre9ularidadè na execução do objeto deste contrato; 

CLÁUSULA QUINTA- DO REAJUSTE 

5.1 A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente, e a 
ela será imputada ura multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do contrato por dia de atraso, 
decorrido entre a datido inicio da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de mora numa 
taxa qQQmótriça de ut Por cento 1 %) ao mês. E será utilizado para correção das faturas em atraso será 
utilizado o índice do IGP-M, divulgado pela FGV; 

11 

5.2 Art.40 inciso XIV . Condições de pagamentos, prevendo: alínea 'c" - crittrio de atualicaç3o financeira 
dos valores a serem pagos, deste ã data final do período de adimplemento cio cada parcela até a data do 
efetivo pagamento. 

5.2 - Art.55, inciso III:- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das 
obrigações e a do efetivo pagamento; 

5.4 - Caso decorra btraso no pa9amento das parcelas, o reajuste será aplicado pelo índice setorial 
pertinente, conforme ?a.c10  anteriormente, com base nos valores dos índices do mês de cada. Os 
reajustes dos preços serão calculados pela seguinte fórmula: 

Onde: 

o 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

lo 	índice de preço verificado no moa do orçamento OU proposta 

li = Índice de preço referente ao mas de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de servhjos, 
obras, ou compras a ser reajustado; 

CLÁUSULA SEXTA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços inicialmente contratados poderão ser 
reajustados, noperíodo não inferior e doze meses, conformo Indico do IPCA, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas, ou 'outro oficial, contrato; este termo de contrato não terá reajuste no período ora 
contratado. 

6.1 a manutenção dequilíbrio econômico financeiro do Contrato poderá admitir a revisão contratual, 
desde que acompanhada de comprovação da superveniência de fato imprevisível, ou, se previsível, 
de consequencias irloalculaveis, Iem como de dcmvnstra99 analítica de seu impacto nos custos do 

Contrato; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS - Os serviços serão 
executados, nas deRendências da contratada, conforme endereço acima mencionado. 

CLÁUgULÂ ÔITÂ'JK - VICtWeIÂ 130 CONTRATO - O prn2o do vigên1212 do contrato é de 0(oito) 
meses, da seguinWfõrma: iniciando-se em 02.05.2017, estendendo ate 31.12.2017, podendo ser 

4 
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kg 
Me FÉuxuócoatsE 
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prorrogado nos termós do art.97, inciso II da Lei n08666193: 

CLÁUSULA NONA J!  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do presente contrato 
correrão no presente'exercício por conta da dotação orçamentária: 

05.02 - Fundo Munidipal de Saúde, ProjlAtiv - 2032 - Manutenção do Hospital Municipal - Elemento - 
3.3.e0.3e-0o - Outros Serv. Teroeiros - Pessoa Jurídica ÇFonte 02,14). 

CLÁUSULA DÉCIIVIÀ - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10- DÁ COMTPÂTA$4TP 
10.1.1 Ter o direito,de não mais utilizar os serviços da contratada caso o mesmo não cumpra o 
estabelecido no preqente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei n08.886/0; 
10.1.2 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 
previstos na Lei n° 6'656I93; 
10.1.3 Efetuar os pagamentos conforme medição mensal, pelos serviços executados de acordo com 
as disposições do presente contrato; 
10.1.4 Enviar a contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que 
ocorrer a retenç&o d imôgtag gôbrL2 a nota fiscal ou recibo de prestaçao de serviços; 
10.1.5 Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casva previstos na Lei n°8666/93; 
10.1.6 A CONTRAI NTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato, através do 
Fundo Municipal de aúde; 
10.1.7 O presente $ntrato Põdêrá sofrer alterações, nos termos do art.65 da Lei n°  5.666193 e suas 
cominaç6es posteriores; 
10.1.8 O pagamentb das medições somente será efetivado com a quitação das obrigações sociais: 
com apresentação LIas certidões negativas de débitos do FGTS, INSS, e Trabalhista, devidamente 
em dia; 
10.2 DA CONTRATADA 
10.2.1 A contrata4 assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 
contratados no casf de descumprimento do pagamento das parcelas deste contrato, nõg termos da 
Lei n° 8.666/93; 
10.2.2 Executar tods os serviços objeto deste contrato de aoordo com a sua proposta de pre9o, sob 
as penalidades da Ijei n°8.666/93; 
10.2. Exigir da cotitratante o cumprimento da legislação, bem como das orientâçõesa emanadas por 
esta, visando o sucõsso da Administração Pública Municipal; 
10.2.4 Assumir em taráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista e 
previdenciária; 
10.2.5 Emitir a not fiscal e recibo de quitação dos serviços, fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos quando exigido pela a contratante; 
10.2.9 Rpdndr belo cumprimento dos postulados legais videntes de âmbito federal, estadual e 
municipal, bem corno assegurar os Uireiws ç cumprimento dos deveres de todas as obrigações 
estabelecidas por li; 
10.2.7 A contratadA não poderá transferir, no todo ou em prtê, a ôxcucão do objeto do presente 
contrato. 
12.2.9 Çyigir a daoumentaço de identificação doa benetioiarios, procedend9 atendimento somente 
aos encaminhamentos e liberações de serviços a ser realizado pela CONTRATANTE e ou seus 
prepostos. 	1 + 
12.2.9 Atender de ffrma prioritária os beneficiários da CONTRATANTE, com marcação especial das 
solicitações dos serviços médicos encaminhados. 
12.2.10 Atender a realização de serviço em caráter emergencial no prazo máximo estipulado, 
promovendo a entrega do laudo dos exames da disponibili!CM do regultado; 
10.2.11 A contratdda observará o disposto no artA2, combinado com o artia da Lei n°6.078/90, 
dispõe sobre qualidade dos serviços ofertados 
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PREIEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FttlX DO CORIR! 
A,jdwan,1onoI ,t 

10.2.12 - Fica estabhieciclo que a CÔMTATÂDA no poderá transferir, no todo ou em parte, a 
execução do objeto dpsfe contrato; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — CONIDIÇOES DE HABILITAÇÃO - A obrigação do contratado de 
manter, durante to4 a execução do contrato, em compatibilidade com as obrgaçtes por ela 
assumidas, todas as bondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMI  SEGUNDA - DA RESCISÃO A rescisão do presente contrato, nos termos do 
art.79 da Lei 8666193 j  poderá ocorrer da seguinte forma: 

12.1 - amigve) — po4aoordo entro à5 partes, redwidaa a termo no pÍQQeSSQ da liitaç3o1  desde que 
haja ounveniGuçia para administrativa; 

Âdministrat'w4 - por ato unilateral e escrito da administraço nos casos enumerados nos 
inoisos 1 a XII, XVII, X,VIII do art.76 da Lei n°6.666/93; 

12.3 - Judicial — nos termos da legislação processual; 

12.4 - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 
próprio da Administraào; 

119 - ocupaço e utUzaç5o do local, insfalaç6es, equipamentos, material e pessoal emprendos na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

12.6 - execução da varantia  contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das 
multas e indenizaç6e a ela devidos; 

12.7 - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

12.8 -A aplicação ?das medidas previstas nos incisos 1 e II deste artigo fica a critério da 
Administraço, que pcIerà dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

11 

•

12.9 - É permitido P Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo aggurnir o cpntrolo do dotorminodos atividades de serviços  essenciais. 

12,10 - Na hipótese ¶Jo inciso II deste artigo1  o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Ministro de Estado cõmpetente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

12.11 - A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, 
aplicar a medida preista no inciso 1 deste artigo. 

CLÁUSULA DÉCIM4t TERCEIRA — DA INEXECUÇÂO — A lnexecuçâo total ou parcial do contrato 
enseja a sua resciso, com as consequencias contratuais e as previstas em lei OU regulamento, 
predispõe no Art.77 ia Lei n° 8.886/93, e suas cominações; 

12.1 - a na eum,5riMnto do oI&iculno contratuig, especificações, Projetos ou prazos: 

13.2 - o cumPrimenti  irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

13.3 - a lentidão do eu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, clp serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
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PREFEITURA UNICIPÂL DE SÃO FÊLIX DC) CORIBE 
SÃO FÉLIX DOCORIBE 

13.4 - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fornecimento: 

13.5 - a paralisação da obra, do $erviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunica90 à 
Administração 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

13.6 - a subcontrata$o total ou! parcial do seu objeto, a associação do contratado côm outrem, a 
cessão ou transterên,àia, total ou parcial, bem como a fusão, ciso ou incorporação, não admitidas no 
edital e no contrato; 
13.7 - o desatendimqnto das detrminaçóes regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

13.5 - o cometimentd reiterado de faltas na sua exeçuço anotadas na forma do 9 12 do art. 67 desta 
Lei; 
13.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

13.10 - a dissolução Ja sociedace ou o falecimento do contratado; 

p 

kø 

a 

1. 

13.11 - a alteração scial ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 

ii 
1312- razões de ibteresse pbIico, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela náxima autotidade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante 
e exaradas no pMceso admink raf iva a que se refere o cÔntrto: 

13.13 - a supressão , por parte' da Administra9ôo, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do ctntrato além do limite permitido no § V1 cio art. 65 desta Lei' 

CLÁUSULA DáClMk - QUARTI - DO CACO OMISSO - Este contrato regulâr-ge-á pelas suas 
cláusulas e nas dispsições contidas na Lei 8.666/93, inclusive os casos omissos; 

CLÁUSULA DÉCIrVIA - QUINT4 - DAS PENALIDADES - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, 
fica estipulado o porentual de Q,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atrso injustific?dQ no fornecimento do objeto deste contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento) do 4lor contrat,do 

15.1 - Em  caso d4 ineócucãb total ou parcial do pactuado, em razão do deboumprimento de 
qualquer das condi~0es avençarias, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos 
cio art. 07 da Lei n. O,06Q1Q; 

15.2 - adv&rtência; 

15.3 - multa de 100/% (dez por cento) do valor do contrato, 

1.4 - uencâa tAffilViffiriq do participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Admiritrção por ØfQZO no superior a 2 (dois) anos e, 

15.5 - declaração de inidoneidde para licitar ou contratar com a Administraço Póbflca enquanto 
perdurarem os n'cMJos determihnntos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade çjue aplique a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso anterior. 

1 
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São Félix do Corib L"t. 02 de maio de 2017. 

Fundo M 
c 

de Saúde 

iisEb1iniaa Ltda-ME 
tratada 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUI'JrCIPÀL DE flO vÉux DO CORIRE 

CLÁUSULA DÉCI4 SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser 
executado fielmente (pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas nos 
Arts. 69 a 71 da Lei 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMÁ SÉTIMA - DO FORO - fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santa Maria 
da Vitória - 5A, parà dirimir dúvida ou questões oriundas do pre6ente Contrato, rutiUniatido as 
partes a qualquer outro, por maia privilegiado que seja. 

E. por estarem justoe contratados, assinam o presente instrumento contratual em 02 (duas vias de 
igual teor e forma, napresença de 02 (duas) testemunhas. 

SÃO FtLIX DO (ORID E 

• Testemunhas: 1-

2 
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MINI4TtRIO DA FAZENDA 
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil 
ProcUradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO 11;G4TWÂ DE DRlTOQ PLATlVOQ ÁôR TRIDUTO9 FORRAM ! À biVibÁ ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: SERVIPRA1lC LAB LASORATRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 	- 
CNPJ: 08.160.10416001.75 

o 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo tacima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seü nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a ircriçÕcs em Divida Ativa da União junto a Procuradoria-Oeral da 
Fazenda Nacional (?GFN). 

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e 

!P 
 ridos públicos da administra?ao  direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alfneas 'a a 'd' 10 parágrafo único do art. 11 da Lei n3  â.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão esta condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/1w,ww. receita. fGzenda.gov. br> ou chttp:üwww. pgfn.fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida grtuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n0  1.751, de 02110/2014. 
Emitida às 09:16:5& do dia 23/02./2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/08/201 
Código de controle da certidão: 72A2.C350.D4E8.r824 
Qualquer rasura ou,emenda !rival dará este documento. 
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Co a  s s ra n an 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certiffcado de Regularidade do FGTS- CRF 

1n5cri4o: 	08160104/0004-18 

Razão cSocial: 	XIFRATIC LAD LADORA'rORIO DE ANALISES CLINICAS 

Nome antasia:V)DAS LABORATORJO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS 
Endêroço 	RUA PROrE350RA RO5A OLIVEIRA MAOALMAE flO / CENTRO 

/ SANTA MARIA DA VITORIA / BA 147640-000 

A Caix 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, amprsa acima identificada encontra-se jem situação regular 
peranté o Fundo de Garantia do Tempo de 5erviio - FGTS. 

O pre4nte Certificado no servira de prova contra cobrança dê 
quaisqier débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 08/0 5/2017 a 06/06/2017 

Gertltloaçao Número: ao17o5oeo1jt+a3o61a5o 

Informção obtida êm 26/05/2017, às: 10:40:48. 

- A utiIiaçao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicinada à verificação de auenticidade no site da Caixa: 
w w w .Ôaixa.gov.b r 

e 

1 OH 	 26/05/2017 10:40 
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GOVERN DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 18104/201711:05 

SECKETA~AA DA FAZENDA 

Cèrtidão Negativa de Débitos tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20170827172 

RAZÃO SOOAL 

XXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj 

INScIÇAO eSTADUAL 
	

GNF'J 

08.160.10410004-18 
1. 

Pica codificado quo no cctgtam, afã a protonto dota, pondancino de reaponaabihdade da peaaaa fiaico ou juridica acima 
Jdentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto á 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 181041207, conforme Portaria n°918199. sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de tua 
omissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZNDAPIAS OU VIA INTFPNET, NO ENDERECO http!llwwwsefaz.ba.Øov.br 

ViIdaom a opruontçao oonJurita do vart8o onginai do lnriçøo no 0FF ou no CNN da 
SecreLarla da Receita Federal do Ministórlo da Fazenda. 

Pógina 1 do 1 	 RelCortidaoNegativa.rpt 
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PrefoituraMunicipaI de Santa Maria da Vitória 
AVENIDA BASIL, 723 
JARDIM AMRICA - SANTA MARIA DA VrÕRIA - DA CEP 

CNPJ: 13.94.50610001-19 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número: 00022112017.E 
o 

Nome/Razão Social: SÊRVIPRÂTIC LAR LÃÊÓnATIÔ br= ÀWALI§129 CLINIÕÂS LTbÂ 

CPF/CNPJ: 	08160.10410004-16 

Endereço: 	Rua Professora Rosa Oliveira Magalhães, 110 CASA 

o 
	Centr, Santa Maria da Vitória - DA CEP: 47640-000 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A 
SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ À PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
TRIbUTMIOa DO CONTNIDUINT ACIMA CITADO PANA COM ESTE MUNICÍPIO, 

Observação: 	
6 

********4***4**************************** *************,*************************************************.**************************** 
**************************************************************************************** ********************************************* 

Esta certidão foi emitida em 	28/0512017 	com base no Código Tributário Municipal. 

. 	 4 
Certidão valida até; 25(07417 

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado. 

Código de controle desta certidão: 8700001992600000106346060000221201 Z05261 
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Certidão emitida ólotronicarnonte via internet. A aceltaco desta certidão está condicionada à verlllcaçao de sua 
autenticidade na Internet, rir  endereço eletrônico: 
https:í/santamariadavitoriaiaatri.com.br, ContribuintelOutros - Gertidao Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualquer rasura u emenda Invalidará este documento, 

Improsso em 26/05/2017 às 10:36:15 
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a 

Fagina 1 Ç1C 2. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

c4RTIDÃ0 NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SERVIIRATIC LAS LABORATRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME 
(MÀTIII2 2 P]fLIAIC) 
CNPJ: 08.160.104/0004-18 
Certidão n°: 127570549/2017 
Expedição: 18/04/203.7, às 11:00:34 
Validade; 141/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expe4ição. 

0 	Certifica-s que SERVIPRATIC LAB IABORATRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 
MP! (Mx'rRr2 	PXLIÀ!g), inscrito(a) no CIJPJ sob o n° 0.1450.104)0004-19 
NÃO CONSTAdo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. G42-À da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei 110  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 aceitaçq acata certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidde no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (1ttp:J/www.tst.jus.br) 

rtidão 	
. 

Ce 	emiftida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO :tMPORTANTE 
Do Banco Ncional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identiticayão das pessoas naturais e jurídicas 
inaUimp1ents perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabe1ecids em senten?a  condenatória transitada em ju19ado 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 ot comisflg de ÇonçiliaçAg Prvi, 

Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.br  
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Ohírk, Oflrial do 	3 	 São Pelixdo Coribe/Rahla 

Município
1 	

SAO FÉLIX DO CORIBE 	 Terça-Feira.2ade junho de2ol7 
1,12 000651/ Ano: Vi 

nrsu MÓS nr CONTRATOS 1312 MAIO 

a 	Prjmjro TQrmo !Mitivn do Contrato: N° 029/2017 
• Contratante: MUnicípio de São Félix do Coribe — Signatário — Prefeito Jutai Eudes Ribeiro 

Ferreira. 
• Contratado: Maicio Santos Silva - Signatário - Prestador de Serviço. 
• Objeto: Contratção de serviços de Consultoria e Assessqria Jurídica a Secretaria Municipal de 

Administração 
t.6001 

diversas áreas. 
Valor Global: R00 (Três mil e seiscentos reais?. 

e Vigência: de 011012017 a 0110612017. 

• Base Legal: Lei Federal 8.666/93. 
11 

e 

1; 
• Primeiro Termo rditvo  do ConSto: N°028/2017. 
• Contratante: Fudo Municipal dê gaúdé - Signatárrq— secredrio Municipal de Saúde, Marcos 

Ataide Oliveira. 	 t 

• Contratado: Macio Santos Silva - Signatário _frretqojl4e4erviço. 
• Objeto: Contratação de serviços de Consultorla"e Asse s ria Jurídica ao Fundo Municipal de 

Saúde em dive4as áreas. 
• Valor Global: 9 1.900,00 (Hum mil o novoconjo roam). 
• Vigência: de 01/05/2017 a 01/06/2017. 
a 	Base Legal: Lei Federal 8.686/93. 

Contrato: N°22/2017 Q.í" 	- 	. 	- 	-n 

• Contratante: Fudo Municipal de Saúde - sigAaiátioS 	ioQsciía(ie Saúde, Marcos 
Ataide Oliveira. 

e 	Contratado: Se&ipratic  Lab Laboratório de Análises Clínicas - Signatário - Sócio, Rodrigo Brito 
Fernandes. 
Objeto: Serviço de Exames laboratoriais para pacientes No hospital Dr. José Bastos deste 

município. 
Valor Global: R$ 01.708,48 (sessenta e um mil setecentos e oito reais e quarenta e oito 

centavos). 
• Vigência: de 02105/2017 a 31112/2017. 
• Base Legal: Lei Federal 8666/93. 

Avenida luis Eduardo Maalhnes 5/14 - Ccnlro, SQ0 Felix do Coribe— Bahia. 
ww.,aofelixdocorfl,e lia mv bri  Tal.: (17)3401-22 1 

E-mail: Øiariooflcial(fllsaofelixdocoribeba gy b  
ASSLNATURA DIGITAL - TCP/flRASIL: 72B3 1D69SD9B6E5813CP047261B5S92Q9 

# r;  , 
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