
REFElTU 	

ESTAOOQAAHIA 
A MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORISE sÂartuxÚoccRIn 4n4'.m..b.'fl 

  

   

CONTRATO PARA FORNtCIMNTO DE CAMISETAS 

PADRONIZADAS E OUTROS MATERIAIS DE CONFECÇÕES 
E MALHARIAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO CORIBE E A 

EMPRESA JU LIA MILLY DE SOUZA CELESTINO. 

Peto presente termo de contato celebram, de um lado, o rlir.Jbó MUJldDft.L ht SAME, entidade 

de Direito Públido interno, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalh5es, s/n.°, Centro - na cidade de 

So FItx do CZrlbe, estadot da Rakin, inscrita no CN1 sob o n°  it4lgaoo)0001-17, nte ato 

representado po o SértØrió Muriidpaí de Saúde, o Sr. Marcos Ata(de de Oliveira, brasileiro, 

casado, portaddr do CPF n1470.972.i35-15,  e Rg.n09717966 SSPJMG, nomeado pela o Decreto 

OW 

	

	Executivo Muniktpal n°931 i datado de 02 de janeiro de 2017, e a seguir denominado de 

CONTRATANTE de outro lado a empresa JULIA EMILLY SOUZA CELESTINO - M, Insçrita no 

CNPJ7MF sob qi ir. 26,981.35/0001-84, estabelecida na Avenida Luiz Batista carneiro, nQ 115, 

Centro, CP; 47.Ç5-ÇQQ, Sç FéJIN do Cortbe - BA, nesta ato representado por sua Proprietária a Sra. 

itilia emluy 5ouu Ce1etIno) inscrita no VF vD o n. QZ44.11-44 q Fofladçr da Cédula de 

identidade RG rje 14281.49-01 SSP/BA, apenas designado por CONTRATADA, têm entre si justo e 

acordado, e ceIbram o Prer ente contrato, instruido no Processo Administrativo n.2  066Ef2017 - 

Convite n° OO94Q0.7, mediante as cláusulas e condiçaes que se seguem.- 

CLÁUSULA 

eguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OWCTO - Constituj objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE 

CAMISETAS PA6RON17ÀDA51 E OUTROS MATERIAIS DE CONFECÇÕES E MALHARIAS A SEREM 

ENTREGUES oË FORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA E ÓRGÃOS 

VINCULADOS AÓ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CLÁUSULA 5EGYNDA - DA W'INCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Este instrumento guarda 

integralmente o'Stermos do convite n2. 009/2017, do qual a Contratada se obriga a executar o objeto 

em çvníormiUacie çorn o CdiaI de Ucitao e â propota de prees da vencedora corri seus anexos e 

todos os docuróentos que compõe o respectivo processo, fazendo parte integrante do presente 

contrato, corno ge aqui estivessem transcritos, para todos os fng e efeitos legais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO R$GIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O regime de execuço será indireto por 

Preço Unitário .4serÇ efetua dr  em parcelas apcs o recebimento da Ordem eia rornec;mentog. 

cu&uguLa. flUÂTÂ - rins  I*NV £ pREGOS—O vgIortrIbufdo individualmente nela aquislflo objeto 
da presente coiintaço se os constantes da proposta de preços apresentada a qual faz parte 

Integrante do ptocét6 lkta6rio, para os spiguintnsitens!  

Item De?criço lJnd. Quant 
Valor Valor

Unitário 	Total 

CAMISA 	OLA POLO COM MANGA 1/4 EM 

MEIA D4ALHA PV,APJTPILL[NG COMPOSIÇÃO 

67% POt!IESTEF% E 334 viscosE co 	BRANcA. 

ACABAMENTO PRESPJNTO E TAMANHOS E 

UNO 45 R5 34,30 f$ 1.510,50. 
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CORES CbNIORME 

ENTRE P,M,G. 

4OLICItÁÔO. VÂRIACÃO 

2 

CAMISA 	M MALHA 

POLIEST4 E 33% VISCOSE, 

DE 165G1M1, NA COR 

NA COLA E NA MANGA. 
SERIGRA}ÏCA 	OU 
Ç0iiE5,DI$/R5A5 	E 
souCrrApo, ADULTO4 

PV, COMF'OSIÇAO 57% 

COM GRAMATURA 

BRANCA, COM PUNHO 
COM PINTURA EM 

SUBLIMAÇÃO 	EM 
tAlVINAI-105 CONFORME 

UNO 100 11$ 21,30 R$ 11130,00 

CAML5A tM MALHA 

POLIESTER, COM GR#MATURA 

NA COR BRANCA, COM 

MANGA. COM  PINTURA 

POLICROMIA - SUBLIMAÇÃO 

CONFORT1E SOLICITADO, 

'P, COMP0IÇÃQ 1002b 

DE 178 €/M2, 

PUNHO MÁ COLA E 

EM SERIGRAFICA EM 

E TAMNAHOS 

ADULTO. 

UND 120 R$ 21,90 RS 2.1522,00 

AVENTALhEM OXFOtID 
o 

100% 	IOLIESTFR, 
SERIGRÂ!JA 	

CORES 
SOLICITA 0. 

PESADO COMPOSIÇÃO 

COM 	PINTURA 	EM 

DESINER CONFORME 
LJND 2 R$21,80 R$43,60 

7 

LENÇOL 	M ELASTI4O PER50NALIZAØQ EM 

TECIDO ±00% ÁLGOIbÃO NA COR BRANCA-

PINTURAIEM 5ERIGRAIA EM QUATRO CORES 

TAMANHO 1b50 Mt X 4,50 Mt 

UND 250 R$ 34,50 R$ 10.350,00 

a 

LENÇOL ÇOM ELASTItO PERSONALIZADO EM 
TECIDO 100 	ALGOAO NA COR BRANCA, 
PINTURA EMSERIGRAFIA EM QUATRO CORESr  

TAMANHO 1,30 Mt X 1,10 Mt 

UND 150 R$ 27,90 RS 5.580,00 

FRONHA 4PERSONALIZ'ADA EM TECIDO 100% 

ALGODÃO NA COR iBRANCA. PINTURA EM 

SERIGRAIIA EM QUATRO CORES. TAMANHO 

0,60 CM 	0,40 CM 

UND 150 R$ 7,50 .R$ 2.250,00 

10 

ICIT BERIARIO PER54PJALIZADO 

C/ELASTIÇO+01 	LEIÇOL 
PRONWA)'EM TECIDO 
BRANCA.Ç  PINTURA 
gwTr9 QF%, TAMPUIIIQ 

(01 LENÇOL 

5/ELASTICO-t01 
TOÜ% ALGODÃO NA COR 
EM 	SERIGRAFIA 	EM 

NIQQ 

UND 30 RS 49.90 RS 1.497,00 

TOTAL GERAL DO CONTRATO R$ 26409,10 

e 

DA aMuA 	
Ao Filix Do tORIRE 

- 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE 

§ 12 - At1bui-se ao prpsente contrato o valor global de R$ 26.109,10 (vinte e seis mil, cento e 

nove reais e dez entavos). 

$ 
5 29 - O('s) valer(es) qefinrdo(s) nesta cláusula Inclui os custos e beneficias decorrentes dos 

serviços, além dé taxas,bonlftcaç6es, encargos prevldendklos, liscais, comerdas, inclusve despesas 

com medço, Iocaç5o ou qua sciuer despesas necessri29 paraexecuco do objeto do contrato, 
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Stfl 1 
ESTADO DA BAHIA 

ç•q:f  
-, 	•<,/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE SÃO FUX 130 CO Itt 8! 

CLÁUSULA QUI4TA - 00 PAGAMENTO - O pagamento será efetuado até ao (trinta) dias após  

apresentaç5o d8 documento fiscal correspondente, devidamente airôvdo pnla tic2lIzaço da 
Secretaria Munidipai de Saúde. 

9 12  - O prazo de pagamento referido no Item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro 

ou qualquer irrgutarIdade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após as devidas 

correções. 
- ?aa a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante 

da sua regutaricide fiscal e tmbalhista, çvmpreçnçlwido; 

1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-dfvlda ativa da 

Unio Contrlbui?ôes  Federais o PrevIdencirfos), expedida pela Secretaria da Receita 

Federa; 

li- ce4id5o Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda do domicílio tributário da licitante; 

111- ce4idso de regularidade com a Fazenda Municipal; 

V - rn\'a de ítegulacíddê relativa ô Funda de Gârânt12 por Tempo de Serviço FGTS CRF; 
VI - C9rtido Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do 
Trabalho (www.ttjuç.br)'  

Íj 
§ 52 - 	undo Municipal de Saúde poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em 

parte, na ocorrência de qualquer Irregularidade na execução do objeto deste contrato, 

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE REAJUSTE - Durante a vigência do contrato, os preços contratados 

serão fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS - Os materiais que constitui o 

objeto deste contrato doveilo ser entregues em no máximo 10 dez) dias, a partir do recebimento da 

"Ordem de For&iecímentos". pela CONTRÀTÂDA, em tónforniidde com a metodologia proposta, 

podendo ser reádequada conforme os planos da CONTRATANTE. 

9 12  • A execução do Contrato, será parcelada mediante formulário próprio de "Ordem de 

Serviços", emitido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

5 22 - entrega correrá conforme a necessidade e no local determinado na Ordem de 

Serviços, na sede ria 5ecretaflofúrgo vinculado ao FunUo Mvniçipal de Saúde, nesta Cidade. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINcIA - A vigência do Contrato será da assinatura do Instrumento 

Contratual, encerrando em 31 de dezembro de 2017, ou até a conclusão da totalidade dos 

quantitativos dos materiais, o que ocorrer primeiro. 

eiÁucuia NONA - DAS ORRIGACÕES DA CONTRATANTE - A CONTRATANTE, durante a vinçla 

deste Contrato4 compromete-se a; 

1- fazer as soIlItaçôes dos materiais quando necessário, acompanhar, fisealizar e avaliar a execução 

dei fayneclment» 

2-. efetuara paamento à CONTRATADA, de acordo como estabelecido neste Contrato; 

flg. idca 
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tSTAOO DA BAHIA 

REFEITURA MUNICIPAL D aAo PtLIX DO COR16 
SÃO iíiix DO CORIBE 

o 

3 - promover o acompanhamento e a fiscalizaçao da execução do contrato, sob o aspecto 

quantitativo e q,alitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

4-comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento do 

Contrato, podeido recusar o recebimento, caso no esteja de acordo com tis especificações e 

condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexa 1 do Edital de Convite e no presente 

Contrato; 

5- notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades; 

CLAU5ULA DECIMA - DAS O6RiGAÇC5 DA CONTRATADA A CONTRATADA, durante 6 vigOnçia 

deste contrato, compromete-se : 
3. - executar os ~Qrnecimentua objeto deste ÇQnÇrto de acordo Com es especlficaçôes e/ou norma 

exigida, utllizanco ferramentas apropriadas e dispondo de infreestrutura e equipe técnica necessária 

sua entrça nr4 local determinado na Ordem de Ft?rnecimente; 

- manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para 

execução com4ta e eficiente do objeto deste Contrato, bem como zelar pela integridade dos bons 

do Contratante entregues a sua guarda durante o período contratual; 

3 - honrar os encargos trabalhistas, previdencirios, sociais e outras obrigaç5es da Lei, ficando 

declarado que o pessoal empregado pela tÔNTRATAOÂ no torA nenhum vtncula jurldkc com o 

CONTRATANTE; 

4 - manter durante toda a vigôncig da Contrato, comptbulidade com ás obriga6as por ele 

assumidas, todã,s as condições de habUÍtaço e qualificação exigidas no Convite n2 009/2D17, 
Informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteraç5o nas referidas condições; 

5 - responsabilizar-se pela execução dos serviços de confecço dos materiaIs, objeto deste Contrato, 

respondendo CMI e criminalmente por todos os danos, perdas e prejutzos que, por dolo ou culpa sua, 

de seus empregados, preposto; ou terceiros flO exercido de suas atividades, vier a, direta ou 
Indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; 

6 - entrever os,; materiais da forma parcelada, cumprimento das obriga?ôes e normas a serem 

atendidas duranta a execução do contrato, correspondente às especificações descritas no Termo de 

Referência (Anexo 1 do Edital). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da 

presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal 

deste exerctcio, nas seguintes dotaç6es: 

05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.302.00342032 - Manutenta dó Hospital Municipa l 

33503000— Material de Consumo 
].4-Fonte 

oz—fonte 

10.302,0034.2034 - Manutenção do Centro de AtençQ Psicossocial - CAPS 

ng0000 - Material de Consumo 

14-Fonte 

02—Fonte 

ÍO.iÔÔ4OiÓ - Manuterao das AçZos do Pundo Municipal do gaúdo 

3303000—Matçrial de consumo 
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?ÂbÓDÀMUIÁ 
j'rrrlTuRA MUNICIPAL EX CÂO FÉLIX DO CORifl 

flu rLnç PU 

02—Fonte 

05.02 Fundo Mui icipai de Saúde - Proj/Ativ.2030 - Manut.Ativ.Vlgllância Sanitária - Elemento - 

339030-00 Material de Consumo - (fonte 02,14); 

09.02 Çundo Muilclpal do Saúde - ProjJAtiv.2627 - Manut.das Ações Controle, Prev.Doenças - 

Elemento - 339020-00 Material de Consumo - (fonte 02,14); 

113.302.0034.2065 - Mnnutenco dó Funcionamento da SAMU 

33903000 - Matqrial de Consumo 02, 14— Fonte 

05.02 Fundo Municipal de Saúde - ProjfAtiv.2020 - Manut.das Ações do Prog.Agentes ComunitrIos— 

Elemento - 33900-00 Material de Consumo - (fonte 14); 

CLÁUSULA bCIr4A SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO - O(s) materiais objeto deste contrato 

será recebido de,acordo com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação determinada 

pela Lei n2. 8.883Z94. 

1- O CONTRATAM rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a ordem 

de serviços e corri as normas deste £dltal; 

2 - O recebimento definitivo dos serviços, objeto deste Edital, no exclui a responsabilidade da licitante 

vencedora quanto aos víçios QCUItQS, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelas 

Secretarias requls)tantes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei ri2  8,073/30); 

3 - O recebimento e a aceitação do objeto deste prego estão condicionados ao enquadramento nas 

especificações ddobjeto, descritas no Termo de Referência - Anexos 1, e será observado no que couber, as 

disposições da Lei Federal ri2  8.666/93 e suas alterações. 

4 O CONTRATANTE indicará servidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro 

pMpr'ió todos as bcorrênclac relacionadas com a exeeuca dó objeto, determinando o que for necessário 

à regularização das faltas ou defeitos observados. 

5 - A Contratada devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados ?ela  fiscalização, obricando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, 

a5clarecimentos, oluçoes e cornuniçaçøes de que esta necessitar e que forem julgados necessrlos ao 

cumprimento do çbjeto do contrato, 

6 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contatada, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e 

remotas perante Município ou perante terceiros, do mesma modo que a ocorrência de Irregularidade 

dGeorrêntos da &eotuco eontratuai não imphea em eórrepónsnbilidde do Município ou da seus 

prepostos, deverdo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 

ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e Imputados ó5 falhas em suas atividades. 
7 As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser solicitadas 

formuimnt; peI;ÇQNTIVTPP% b 5;çretura Municipal de sadc. 

CLÁUSULA DÉCli'A TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser executado 

fielmente pelas prtes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas 1105 Arts. 69 a 71 da Lei 

8.65G199. 	1 

CLÁUSULA DECiP(1A QUARTA DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO- Em caso de inadimplemento de suas 

obrlgaçes çqnrtuaIs, ficara a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Capítulo III - 5eo V da 

inexecução e daFj,esclsão dos Contratos da Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

§ 2.° . A16m do disposto caput deste artigo, a inexecu5o total ou parcial do ajuste, caracterizará o 

descumprímento ,das obrigações assumidas, ficando a "Contratada" sujeita, a critério da Contratante, à 

multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato. 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

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

 C
ódigo do docum

ento: 78f1fb62-26c7-4b01-b4fa-9b035677de4a



9 51'ÂÚÓ bÀ MIrA 
t1UN1G1PAL DE SÃO FËLIX DO CORIBE 

s5o fiLIX DO CORIBE 
tn.j*i.qNaaSül 

CLÁUSULA DC4W1A QUINTA- DA RESCISÃO - A Inexecu.ao, total ou parcial, deste contrato ensejo a 

sua resciso, coqforme dispoto nos artigos 77 a 20 da Lei n9 8.666/93. 

15.1 OS caso de rescisb contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurando ocpntradlt6rio a ampla defesa. 

15.2 - A rescis&deste Contrto poderá ser. 

15.2.1. Deitêrniin id i ibr Mó uiIlMêri o ecrZta t12 Âdmihlstraç5o. nos casos enumerados nos 

in&o~ 1 à XII e )(VH 4o Artigo 72 da Lei mencionada, notificando-se a CONflkAtÂDÂ com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias: ou 

15.2,2. Arrügvel, por UCQrdQ entre a3 parte, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou 

15.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

15.3. A recis5o administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundameri'tada da autofridade competente. 

CLAUSULA OCIMA SeXTA- $I1JLTAS E PENALIDADES: 

19.1. quem, c7nvoçado d4ntro do prazo de validade de vigOncla deste termu, enejur o 

retardamento d execução d seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de 
todo 

inidôneo ou cometer fraude fiaçI, fiçaril impedido de licitar e 

contratar com a' Administraçpo Pública pelo praia de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no ContMto e das demais cominaç6es legais. 

19.2, A Admirtistaço poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser 

apresentada noj prazo de O (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das 

rospontablltdados penal e dvtt, aplicar, as seguintes sanços: 

11 advertência nor ëscritó êmró aue verifïedac pétiuórins falhas eorrg(vels; 

li) muita de 0s°4 (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso Injustificado no fornecimento, 

abre o valor daontntaço ám atrasa; 

III) muita compmatório-in4nizat6ria ele 594 cinco pôr cento) pelo rio fornecimento do objeto 

deste Pregão, caijulada sobre o valor remanescente do contrato; 
IV) multa de 0,5Ç (zero vírsu a cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
ou obrlgaço prpvlsta neste Edital e não discriminado nos Incisos anteriores, sobre o valor da 

contratação em 9escumprlm4nto, contada da comunicaffo da contratante(via Internet1 fax, correio 

ou outro), até cessar a minadiiplência: 

V) suspensao tertporárra de1artIcIpar de licitação e Impedimento cia contratar Com o Município de 

Mo v&i; doCor,e.t3Á, pelo pkazo de at4 02 triols5 anos; 

VI) declaração efe lnidoneidide para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem o potivvs ceie minantes da pUUIÇQ ou ate que 5eja promovida a reabllitaçao, na 

forma da Lei, per 'a nte a própri 3 autoridade que aplicou a penalidade. 

Vil) após o 202 (vigésimo) dia de Inadimplêrtcia, a AdministraçÓ terá direito de recusar a execução 

da çontratayo, Uç açerdo ççm sua convtrnitn;Ia e QpQrtunJUUOcj çgmuniçundu à adjudicatária a 

perda de lntereSSe no recebimento cia nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edita(, sem 

prejuízo cia apIIcqço das pen9iidades previstas neste Instrumento. 

VIII) a Inadirnplencla da Contr9tada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea 
anterior, em q4isquer das casos, observado o Interesse da Contratante e a conclusão dos 
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ESTADO DA BAHIA 

MUNIQIFAL DE SÃO FÚLIX DO QORISE s.&oçÉiijüffcontBE 

V 
?REFDTU 

o 

1 

procedimentos admlni$trativts pertinentes, poderá implicar a imediata resctso unilateral deste 

Contrato, com a aplicaçEio da penalidades cabíveis; 

X) quando aplícdas as muits previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas 

serem compensddas pelo Departamento rinancciro da Contratante, por ocasião dó pagamento g65 

vlõeõt devidos, nos termos cbs offs, 368 G 3E0, dá Lei n2 10.40EJ2002 (Código civil): 

XI) ria impossibEjdade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, lnex!stlndo pagamento 

vincendo a ser çealizado pe)i Contratante, ou, ainda, sendo este Insuficiente para possibilitar a 

compensação d'valoreg, a Cntratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a Importância 

remanescente d,as multas alicadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cantado da data do 

reçebimento, piu Çqntrataa, do çrnunlçado formal da decisão definitiva de aplicação da 

penalidade, 5empreJuízo das emais 5ançOes legais cabíveis, 

XII) As sanes acima descritbs poderão ser aplicadas cumulativamente, ou no, de acordo com a 

gravidade da infração; 

XIII) O valor má Imo das multas n5o puderá exceder, cumulativamente, a iO% (dez por cento) do 

valor da contrat*o; 

XIV) Nenhuma prte será resonsval perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 

maior ou caso foktuito. 
XV  multa, apllada após reuIar processo administrativo, deverá ser recolhida nó prazo máximo de 

O (trinta) dias, óu ainda, qua,do for o eõ, será robrâda Judlel&monte. 

XVI) Ar sanções frev}stas neca CLÁUSULA são autônomas e a apileflõ de uma não exclui a de outra 

a nem Impede n sobráposIC4o da outras sanções previstas na Lei Federal na 8.1536193, com suas 

aIteroç&5. 
XVII) At pan2110dne gero pllcadas, garantido sempre o exercício do direito cio defesa, após 

notificação en4reçada à dontratacia, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

manifestação e p.osteríor de4o da Autoridade Superior, nos termos da lei. 

PARÁGRAFO ÚNFo - As muitês a que se refere esta Cláusula Incidem sobre o valor do Contrato, e 

serão descontados dos pasan4entos eventualmente devidos pela Adrninlstraçfio à Contratada, ou 

quando foro cai'p, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA ÓfrIMA SfrT1MÂ 1CÓF1TÂtrM bôg pnAzÕg 

18.1. Nos termo' do artigo 3:10, da Lei Federal n9 8.666/93, na contagem dos prazos estabelecidos 

neste contrato dxciuir-se- o 'dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ao os dias 

consecutivos, exceto quando, for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os 

prazos referidos? peste contrato em dia de expediente na sede do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DECIMA O)TAVAI VA5 D15P051ÇOL FiNAl 
19,1, Fica estabelecido que ajCONTRATADA no poderá transferir, no todo ou em parte, a execução 

do objeto desteFontrato. 	1 
1,Z. Aos çags mlssos aplicr-se4o as demais disposF6es constantes da Lei 2.656/1993, e demais 

normas apliçves a espécie. 

CLÁUSULA DÉC1A NONA -i DA PUBLICAÇÃO - A publicação resumida deste Contrato, no Diário 

Oficial cio Muniipio, ocorrerá até o 59 (quinto) dia itIi do mês seguinte ao da sua assinatura, 

cófr&ida à dêsp~g2 tior eortt do CONTRATANTE. 

Pág. 7dea 
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de Oliveira 

undo 

ICIPAL DE SAÚDE 

CN PJ: 16.430.951J00001-30  

CONTRATANTE 
41 

Marca 

Ge 

FUNÓO M 

e' 

ESTADO DA BAHIA 

PriÉrEITURÁ MUNICtPÂL DE cXo rÊLD( DO CORIBE tO ECíïifCOfi1E 

CLÁUSULA Vlç5SiMA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade de Santa Maria da Vitória - Sahfa, 

para dirimir d4vidas ou qucst6es oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer 

outro, por maijf Privilegiado que sela- 

r, 

eja 

E. por esta refl4 justos a contratados, assinam o prenrrt Instrumento contratual em 04 (ouatro) vias 

de IuaÉ tear e: forma, na presença de O (du2s) tQstQmuflhat.  

São FélIx do Coribe - 5A1  05 de maio de 2017. 

rJuR 
proprietário 

JULIA EMILL? SOUZA CELESTINO-  ME 

CNPJ n. 2GS81.S3S/0001-84 

CONTRATADA 

TESTEMUN1S: 

  

- 	 
CPF: 

  

CPP: 

 

o 	 'vi 

È. 

.1. 

a Ernhiiy Souza Celestin 

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: JU

T
A

I E
U

D
E

S R
IB

E
IR

O
 FE

R
R

E
IR

A
A

cesse em
: https://e.tcm

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

 C
ódigo do docum

ento: 78f1fb62-26c7-4b01-b4fa-9b035677de4a


