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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

CAMISETAS PADRONIZADAS

D

E OUTROS

MATERIAIS DE CONFECÇÕES E MALHARIAS
VE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE

sÂo

FÉLIX DO CORIBE E A

EMPRESA JIJLIA EMILLV DE SOUZA CELESTINO.

Pelo presente te4nó de contrttó e&brnm,

da um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO çOWL-A,
com sede adminiÉtrativi à À'.,. Luís Eduardõ Magalhães, SN, centro, São FélIx do Coílbe-DA, inscrito
na CNPJJMF sob k 16.430.951/00001-30, neste ato representado pelo Prefeitv Municipal, Sr. Jutaf

Eudes Ribeiro FerÇeira, brasileiro, residente e domiciliado neste rnunicÍpo, e a seguir denominado de

e

CONTRATANTE g da outro lado a empresa JULIA EMILLY 5QUIA ÇLTINQ - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob Ø O 26.981535/0001-84, estabelecida na Avenida Luiz Batista Carneiro, n9 115,
Centro, CEP: 47.6fl5-000, São EÓILX do Coribe - DA, neste ato representado por sua Proprietária a Sra.
Julia Ernhlty

Souzk

Celestino, inscrita no CPF sob o n2. 082.134.115-44 e Portador da Cédula de

Identidade RG n 14.281.492-01 SSP/BA, apenas designado por CONTRATADA, têm entre si justo e
acordado, e ceI'pram o presente contrato, Instruklo no Processo Administrativo ri.0 09rJ201 Convite n.2 009/k317, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA

PRIMEIRA - DO

OBJETO - Constitui objeto de presente contrato a AQ.UISIÇÂO DE

CAMISETAS PAÔRONIZADAS E OUTROS MATERIAIS DE CONFECÇÕES E MALHARIAS A SEREM
ENTREGUES DE rORMA PARCELADA CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÕRGÃOS
MUNICIPAIS.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCUL.AÇÂO AO PROCESSO LICITATÓRIO - Este Instrumento guarda
Integralmente os1termos do convite n9 . 009/2017, do qual a Contratada se obriga a executar o objeto
em confõrmida4 com o Edital de Licitação e à proposta de preços da vencedora com seus anexos e
todos os docun?entos que compõe o respectivo processo, fazendo parte integrante do presente
contrato, como

CLÁUSULA

4 aqui estivessem transcritos, para todos os fins e efeitos legais.

TERCEIRA - DO REGIME

FORMA DE EXECUÇÃO - o regime de execuço será Indireto por

Preço unitário e erá efetuado em parcelas após o recebimento da Ordem de Fornecimentos.

CLÁUSULA QUAIITA.. DOS ITENS E PREÇOS - O valor atribuído individualmente pela aquisição objeto
da presGnte contratação será os constantes da proposta de preços apresentaøa a qual faz parte
integrante do prôcesso licitatório, para os seguintes Itens:

Item

Ø

Qescri5o

Und

Quant

V. unt

UNO

80

34,90

V. total

CAMISA

POLO
GOLA
COM
MANGA 1./4 EM MEIA MALHA
PV,ANTPILLING
COMPOSIÇÃO
67% IOLIESTER E 33% VISCOSE
COR BRANCA. ACABAMENTO
FRESPQNTO E TAMANHOS E

2.792,00

CORES
9 CONFORME SOLICITADO,

VARIAÇÃO ENTRE P,M,G.
Pág. ideS
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UNO

200

21,90

4,380,00

UND

200

21,90

4280,00

UND

IS

94,20

964,50

UND

71

21,80

1.547,80

KIT

300

55,90

17570,00

4

3

5

AVENTA4. EM OXFORO PESADO
COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER,
COM PINTURA EM SERIGRAFIA
CORES E QESINER CONFORME
S0LICITD0.
KIT r511ORTIVO COM BLUSA E

6

SËIORT
MALHA
CM
100910
POLIESTER,
01W ESPORTIVO
ACABAÍCIENTO
DEBRUM
E
ELASTIO, COM PINTURA EM
SERIGRXFIA EM QUATRO CORES
FRENTO CONJUNTO E QUATRO
CORES NAS COSTAS A BLUSA.
ELASTICO
SEM
LENÇOLI'
PERSOqAUZADO
EM TECIDO
100% $ ALGODÃO
NA
con
BRAN4.
PINTURA
EM
SERIGRFIA EM QUATRO CORES,
TAMArJJ4O 1,50 Mt X 2,53 Mt
LASTIÇQ
LNÇO4
COM
PERSONALIZADO
EM TECIDO
COR
100% e ALGODÃO
NA
BRANCÀ.
PINTURA
EM
5ERIO4FIA EM QUATRO CORES,
TAMAF4HO 1,90 Mt X 1,10 Mt

5.450,00

UNO

UND

100

27,90

2.790,00
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2

MALHA
EM
PV,
CAMISA
COMPOIÇÂO 67% POLIESTER E
VOSE, COM CRAMATURA
DE 1654/M, NA COR BRANCA,
COM PÚNI4O NA COLA E NA
MANGA
COM PINTURA EM
SERIGRÂFICA OU SUBLIMAÇÃO
EM
CORES,DIVERSAS
E
CONFORME
TAMNÂI1OS
SOLICITADO, ADULTO
PP,
MALHA
C1
EM
COMP4IÇÃO 100% POLIESTER,
CO
AMATURA DE 179 GIM',
NA CO4 BRANCA, COM PUNHO
NA CO.A E
MANCA. COM
PJNTU4 EM 5ERIRAFICA EM
POLICRØMIA - SUBLIMAÇÃO E
CONFORME
TAMNAtIOS
OLICITkDO, ADULTO.
COTEF3RIM PESADO SANTISTA
COMP0IÇÃO 100% COR PRETO
COMRINTURA EM SERIGRAFIA
SINZA PATA

rtuxuoconIsE

a

ESTADO DA UAH)A

PtEFEITURIMUNICIPAL DE SÃO FtLIX DO GORIDE

9

EM

TECIDO 100% ALGO.ZO NA COR
BRANCk
PINTqRA
EM
5CFIRFfrFIA EM qUÁTRO CORES.
TAMPNMQ 0,60 CM À 0140 CM

UNO

100

7,50

UNO

70

49,90

750,00

KIT BEÇ(ÇARIO PERONALIZADO

(01

LENÇOL

C41.A5TICO+01.

LNÇOLS/FL4STiCO4fO1 FRONHA)

10

EM TEqJOO 100% A)600Ã0 NA

3.493,00

COR BRANCA. PINTURA EM
SERIGRÂFIA EM QUATRO CORES,
TAMANHO ÚNICO
TOTAL

4

42.517,30

§ 1 - Atribui-se a presente ctntrato o valor global de R$ 42.517,30 (quarenta e dois mil, quinhentos
e dezessete reaisle trinta centavos),

5 29 - o() valor(es) definido(s) nesta cláusula inclui os custos e benefícios decorrentes dos
rvica, além ddi tayas, bonifijações, encargos previdencirio5, fiscais, comerciais, inclusive despesas
com medição, locação ou quaisquer despesas necessárias pura a execuçUo Co vJtv

ÇIQ

contrato.

ÇLÁU6UIA QUltTA - DO P/$GAMENTO - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após
pres2nt2ço dd documentd fiscal correspondente, devidamente aprovado pela fiscalização da
Secretaria Municipal solicitante.
§ 12. O prazo de paflmento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erro
ou qualquer Irrularidade apresentada nas Faturas, somente voltando a fluir após as devidas
correções.
§ 22 - paÇa a efetivaço do pagamento, a licitante vencedora deverá aprentâr comprovante
da sua reularldde fiscal e trbaIhlsta, compreendendo:
1- Proá de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão conjunta-divida ativa da
União, Contribuiç4s Federais e Previdanciáriot), expedida pela Secretaria da Receita
Federal;
Negativa de Débito Fiscal Estadual, emitida pela Secretaria de Estado de
Fa;en4a do domic(l o tributário da licitante;
III- ceçtivao de re3ijleridade com a Fazenda Municipal;

II- Ceqçicio

V - Prova

de ReulaFkJade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - CRF;

VI - Sertido Negtiva de Débito Trabalhista emitida pelo TST - Tribunal Superior do
Trai al(o (www.tst4us.br).
59 - A Prefeitura poderá suspender qualquer pagamento, no todo ou em parte, na
ocorrência de q\ialquer irregilaridade na execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXÏA .. FORMADE RfA?USlt - Durante a viflnç[a do contrato, os preços contratados
serão fixos e irrèajustáveis.
Pág. 3deB
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objeto deste contrato deverão ser entregues em no máximo 10 (dez) dias, a partir do recebimento da
"Ordem de Forncimentos", pela CONTRATÂbA, em conformidade com a mêtó&,logia proposta,
podendo ser readequada conforme os pianos da CONTRATÂNT2.
§ 12 - A execução do Contrato, será parcelada mediante formulário

próprio de

"Ordem de

na

Ordem de

Serviços', êmitidõíêl Administração Municipal;
§ 2 - A Ontrega ocorrerá conforme a necessidade e no

local

determinado

Serviços, na sede áa Secretaria /órgão demandante na Sede deste Município.
CLÁUSULA OITA)A - DA VIGÊNCIA - A vigência do Contrato será da assinatura do instrumento
Contratual, encerrando em 31 de dezembro do 2017, ou até a conclusão da totalidade dos
quantitativos dosjiiaterIaI, o que ocorrer primeiro.

a

CLÁUSULA NON1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - A CONTRATANTE, durante a vigência
deste Contrato, cmpromete-se a:
2 - fazer as soSicitpçôes dos materiais quando necessário, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução
do fornecimento;
2-efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato;

execução do contrato, sob o aspecto
fluaAtitativo a iulitMivo, ânõtândn em registro próprio as falhas detectadas;
4-comunicar pr4ntamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste Instrumento de
Contrato, pod0o recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
3 - promover À acompanhamento e a fiscalização da

P^1

condições estab1lecidas no Termo de Referência - Anexo 1 do Edital de Convite e no presente
Contrato;
5- notificar previ'amente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A CONTRATADA, durante a vigência
deste Contrato, compromete-se a:
2. - executar os 4,rnecimentos objeto deste Contrato de acordo com as especifkaçes e/ou norma
exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária
à sua entrega noilocal determinado na Ordem cio rornedmento;
2 - manter sob 4sua exclusiva responsabilidade toda a superviso, direção e mau de obra para
execução completa e eficiente do objeto deste Contrato, bem como zelar pala integridade dos bens
do Contratante S'ntreues a sua guarda durante o período contratual;
3 - honrar os 4cargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da Lei, ficando
declarado que q pessoal empregado pela CONTRATADA n5o terá nenhum vínculo Jurídico com o
CONTRATANTE; II
4 - manter dupnte toda a vlflnçla do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Convite n2 009/2017,
informando à INTRATANTE a ocorrência de qualquer alteraçao nas referidas condiçôes
r-se pela execução dos serviços de confecção dos materiais, objeto deste Contrato,
respondendo cii4il e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua,
de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
Pág. 4deø
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CLÁUSULA SÉTIM - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS - Os materiais que constitui o

ESTADO DABAI4IÂ
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RREFITURA MUNICIPAL DE sÃo FLIX DO CORIBE

Referência (Anexo i do Edital).
CLÁUSULA DClPy9A PRIMEIRA
Ø - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da
presente contratáço correrq à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal
deste exercício, nps seguintes ciotações:

o2.oi—cÂnINrTr DÓ rrrl10
04.122.0040.2.062 - Manuterçflo das Atividades do Gabinete
22902000— Material de Consimo
00-Fonte

0G.121.003G,200 - Mnutenç5o dosServiçosde Segurança
33903000— Mate
rial de consdmó
00 - Fonte
03.01- SECRETA [IA DE ADMI9JISTRAÇÃO
04.122.0040.204 - rvianuten4üo das Ações da Secretária Adm. e Finanças

33903000— Material de CorisLimo
00-Fonte
05.01 - SECRET4IA MUNICIP4L DE EDUCAÇÂO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1Z.36L00422VUp - Manuteno do Ensino Básico;
33903000— Mat&ial de Consi4mo

01—Fonte
1Z.365ÍOO4LZOti - Manuten,üo da Ativldade do psino Infantil
01—Fonte
l7,81Z10045.201,6 - Promoç de Eventos Esportivos e Culturais

00— Fonte

I

I

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUND4. - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO - Os) materiais objeto deste
contrato será r4ebldo de acrda com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.665/93 com a redação
determinada pela Lei n2. 8.883/94.
1 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a
ordem de seMçs e com as normas deste Çdifal,
2 - O recebimento definitivo dos serviços, objeto deste ËditaI, não exclui a responsabilidade da
vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal
utilizaço pelas oecretarias rquisitantes, nos termo5 do COUlv de Defesa do Consumidor (Lei n2
8.O79/0);

licitante vencedra quanto

ÍiOS

2-o recebimenio e a aceitajão do objeto deste pregão estão condicionados ao enquadramento nas
especificações do objeto, d4critas no Termo de Referência - Anexos 1, e será observado no que
couber, as dispcslç5es da Lei ederal ng 8.666/93 e suas alteraç8es.
4- O CONTRATANTE indícaráservidor responsável, designado para esse fim que, anotará em registro

próprio todas as ocorrência1s relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for
necessário â regularização da faltas ou defeitos observados.
Pg.
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6 - entregar os fnateriais de forma parcelai, cumprimento das obrisa?Oes e normas a serem
atendidas durante a execuo do contrato, correspondente às especificações descritas no Termo de
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controle a serem dotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos,
explicações, esciirecirrientos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados
necessários ao cumprimento do objeto do contrato.
5 - A existencla ea atuação datlscalIcaçv em nada restringem a responsabilidade única, integral e
exclusiva da Corj,tratada, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às Implicações
próximas e remotas perante o Muniçípio ou perante terççirçs, do mesmo modo que a ocorrência de
irregularidade detorrentes da execução contratual não implica em corresponsabflldade do Município
ou de seus pre3ostos, devendo, ainda, a Contratada, sem prejuízo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento Imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas
atividades.
7 - As decisõesque ultrapassarem a cornpetncia cio fiscal cio Município, deverão ser solicitadas

formalmente pel4 CONTRATADA, à Secretara Municipal demandante.

e

CUSLUSIKA DÉCIMA TERCEIRA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO • este contrato deverá ser executado
fielmente pelas plrtes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulç6es contidas nós Ârts. 69 a 71 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DCI[IA QUARTA - DA INCXCUÇÃO DO CONTRATO - Em caso de inadimplemento de
suas obri3a58es ontratuais, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no Capítulo III vçv Y da In ?çeu'5o e da Rescisão dos Contratos da Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal.
§ r - Ájém do disposto caput deste artigo, a inexecuçao total ou parcial do ajuste,
caracterizará o 4scumprimento das obrigações assumidas, ficando a "Contratada" sujeita, a critério
da Contratante, à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.
CLÁUSULA DCI14A QUINTA - DA RESCISÃO - A inexecuço, total ou parcial, deste Contrato enseja a
sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n9 8.665/93.
I5.1 - Os cagogi de regcic eontrtuaI serão formalmente motivados nos autos do proce55O,
assegurando o cdntraditório e a ampla defesa.
15.2-A rescisão deste Contrato poderá ser:
Qçxerminada por ate unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
meigos 1 a XII e XVII do Artigo 78 da Lei mencionada, notiflcanUo-e a CONTRATADA com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou
15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a
Admlnistrç5o; ou
33.23. Judicial, 4os termos da legislaçao vigente sobre a matéria.
153. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autotiaço escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DCI41A SEXTA - MULTAS E PENALIDADES-

19.1. Quem, cônvocado dentro do prazo de validade de vigência deste termo, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantivera proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, compórtar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará Impedido de licitar e
6de8
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5 (cinco)

lfldtsõ rflltI DOA

anos, sem prejuízo dat

multas

previstas em editai e no Contrato e das demais cornlnaç6es legais.
19.2. A Administ4ço poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser
apresentada no 11prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das
responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanç6es:
1) advertência po escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia,

pelo

atraso injustificado no fornecimento,

sobre o valor da 6ntrataço em atraso;
. (cinco por cento)
III) muita compnsat6rIo.indenizat6ria de 591

pelo

não fornecimento do objeto

deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;
IV) multa de O,S\k (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula
ou obrigação pevista neste Edital e r-io discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da
contratuçao emJe5cumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correia
ou outro), ate cessar a mlnuurmplencia;
V) sv5pensaQ terporria de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de
5o Félix do Core-BA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
VI) declaraçaoJe inidonoiclade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
pe rdurarem osmotivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabí(itaçõ, na
forma da Lei, pe7ante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
VII) após o 202 3vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução
da contrataço de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a
perda de ;nter4sa no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem
prejuízo da apIiaço das penalidades previstas neste Instrumento.
VIII) a inadimrincia da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea
anterior, em 4ua15quer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos
procedimentoadm1nistrativos pertinentes, poderá Implicar a imediata rescisão unilateral deste
Contrato, com à aplicação das penalidades cabíveis;
X) quando apiçadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas
serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos
valores devido$, nos termos dos arts. 368 a 380, da Lei n 10.406/2002 (Código Civil):
XI) na impossibiUdade do compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento
vincando a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a
compensação lie valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do erário a lmportncia
remanescente tdas multas nrdag, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data do
recebimento,;'pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de apflcaço de
penalidade, setn prejuízo dçx.5 demais canØes legais cabíveis.
Xli) As sanç5$ acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou no, de acordo com a
gravidade da itraçao;
XIII) O valor 6iimç dos multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do
valor da contrtaço;
XIV) Nenhumá parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso{fortuito.
XV p multa, af icada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 Çtrtnta) dia, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.
Pg. 7deS
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contratar com a UmInIstração Pública pelo prazo de até

sÃo rtugoocorncr

--

——

ESTADO DA BAHIA

tr

PEFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÊLIX DO CORIBE

sAo paix ou COR [DE

alteraçes.
As penaIidales serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após
XVII)
notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para
manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.
PARÁGRAFO ÚNICO - As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o vaiar do contrato, e
serão descontadas dos pgmntõs eventualmente devidos pela Administração à Contratada, ou
quando (oro caso, cobrado judicialmente,
li
CLÁUSULA DECIMA 5TIMA • CONTAGEM DOS PRAZOS
18.1. Nos termos ,do artigo 110, da Lei Federal n2 8.666193, na contagem dos prazos estabelecidos

4

neste contrato ex$Iuir-se-á o dia do Início e incluir-se-áo do vencimento, e considerar-selo os dias
consecutivos, exc$to quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste contrate em dia de expediente na sede do CONTRATANTE.
ii
-q
CLÁUSULAotci4 OITAVA- DAS DISPOSIÇÔES FINAIS
19.1. Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a execuço

do objeto deste cÓntr2to.
19.2. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposiç6es constantes da Lei 8.666/1993, e demais
normas apIicáveisa espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO A publicação resumida deste contrato, no Diário
Ofiçial do Muniipiv, ççorrcrú até v S (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
correndo a despesa por conta da CONTRATANTE,

e

CLÁUSULA VIGSSIMA - DO FORO - fica eleito o foro da cidade de Santa Maria da Vitória - Bahia,.
para dirimir dúvidas ou 9ueste-es oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais p6jvilegiado que seja.
E, por estarem juktos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias
de Igual teor e fou

;.,jg'sõJ2 (duas) testemunhas.
São Félix do Coribe - B4,05 de maio de 2017.

rvfGiw

3iulla Enhlfly Souza Celestin
Proprietária

PREEITtJRti NW ICIPAL DE SÃO PÊLIX DO

JULIA EMILLY SOUZA CELESTINO - ME

CORIBE

CNPJ n.2 26.981.535/0001-84
CONTRATADA

CNPJ n,2 16,430.951/00001-30
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
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XVI)
As sanções Ptvistas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma no exclui a de outra
e nem impede a jSobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal n2 8.666/93, com suas

