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E)aRATO DE CONTRATO

CONTRATO N9 287/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBAITABA/BA
CONTRATADO (A): FG DOS SANTOS DE ITABUNA ME

CNPJ/MF N9: 27.920.133/0001-32
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 028/2019

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS (SAÚDE)

VIGÊNCIA: 08.11.2019 à 31.12.2019

DATA DA ASSINATURA DO

CONTRATO:
08.11.2019

VALOR GLOBAL: R$ 685,80 (seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)
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Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba-BA Te!.: (73) 3230-1411 | Gestor (a): kueli Carneiro da Silva Carvalho

Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficiaiba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ÇOfrrRATO APMffilSTRATIVQ Z87/Í0I9

mCÃO HltíiSEfíaAlSHP Nfi 028/2010
Pft0aiSSOADê1ÍKlSTflATiV0l&3/20}0

2^^ COÍiTKAi ü m AQÜI^IÇ^O tó MATERlAlL
DiEi^co t li» ém
ATEMDtMENI^^O Â$ DAS
DIVERSAS SECRETARIAS MUWiCíMIS ̂ SAUDI-K
QUE ENTRE Si CELEBRAM DÊ UM LADÜ O
MUNJCÍPiO PE ITBAITABA E DÊ DlrtRO A

^  E M ERKSA FG DOS SANTOS DE ÍTABIINA ME.

O MÜNiCiPiO DE UBÁTTAfilA-BÂi ínsciTto no CNPj/MF N** 14137,300/0001-68. com sètfe admlniáfrâtivíi ôa
Hiia Raíad DJivtíÜ^a, n^ 01^ êeís^o, Vbaltalw-S^iíiia^ CEP 45,545-000, a s^^uir dejiomliiadtj COifTMTANTE,
ttôsstí ato repre^tado pQV sua Prefeita Ntwntdpaí a 5ra..SüEll CARNEIRO DA SILVA CAáVAyiD;^^
rasaâ.i, intóta no CPF/MF 2lSi788>60!5-87. p^tuúotà doRC ts'^ 0l.65^.478-86^SS;P/áA; rcSídéirste^ Rua
CíCero Hibeífu díi Castro»56* Cénlro- Ubsítaba-ãA CH? 45.545^000. nn -uso das aírÉtüÍ|to légaW e asTiomas
gemis de que trata â I.el Federal n^ B.066. de 2X |unliü âc 1V93 i" smíií. atteraiçãès, e d^ais normas alinemes
LI rriati^Tlov datjul pcif rlUnte d^ignada slmplesmentis ÇONTRATANTE c do rü.u-o lado w «nipreíFa tíiPRESA: FG
DOS SANTOS DE ÍTABUNA ME Ittstrílu jjo CNPf (MF) 27.<f20.13,ii/i)00l-32, eslabelttcida nu Av.: Duque üe
Caxía?, .372. tàt reo, centi^n^, CEP; 456001-14, Itabuíia- Ha, reprcsonuda ueste uto fKir.-i?e« prnprtétífío o Sr,
FABRICIO ClilMAftÃES ODS SANTOS, brasiíeiiró, suiioiro, itíscrito m CPF ú" 567-061.04S»15, pónâtiür do RG
0^ üó8oSÜ2495i} SSP'DA residente e doniksíladô oa Rua Pedro, 783. Hâirro: Noiísa Se^Qra de Fatmu.
CEP: 456ÍMrl03ji Icabíma-BA' doravim.te desí^ada simpiesmefit» CONtmtADÁ rceçlvéin celebrar õ prèseiite
CONTRATO, díspóstô'Elas Leis' lO52OÍ'^O2,8.6ré6/03 e altéraçíSes posteriores. Decreto MunMpél n*" 2S/í!0Í7 e
déRiftlS;kiklftçõef.:|íerò^ cpnitífme o fí^CAü PRESENCIAL PARA RRCÍjí^D m PRÊ0ÍS ti"

CI^USIR^ PRiMEISÚ^' DO ORIETO
CumtRui übieto do pfáenté éòpn-ato a AOtDSrçAo DÊ MATERÍAi DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO ÁS NEC^SIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MONICIFAIS (SAtoE), confornie
sr-ipfviCcavíjes do TtTind de Refèrêiiclú vOíistiiirfs m APe.vn T ~ K:^pedfltalões e' PifaposLi' 'd«' Preços rf;:
.fontratada. os quais Integram o pfescrtte iPBtrumertí© iíri'iepertd.t'ft Ic tnf ntí- de (raitscríção-

cáusOUSECONOA - VIGINCIA
U líontrutu u sri' celebrado entrará em vigcrr na data de sua ásíanatura r iixpííacá crri. 31/12/2015» cm com a
entrega tc^ dos produtos, o que ocorrer ptimelfó.

CLÁUSGUimCEIM • DIP^AÇ^
0^ recursua flmtn4c<rQ& pai â Luter lace âs defipesas rorrerão por conta ia segninte duia^acrorpflTDéptiriã-
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3J9O10~MATÊR}At

DL CONSUMO

2lIÍXÊÁB-;piS0D£
ATiF^OBÁSltA

33^30-MATERIAL
DÊiXÍNSÜP^

CLÁUSOLA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DÊPAGAMENTO
I  - 0 Vaiür Ciinbal do prísej^e CQiiífâVj é de R$ 685,80 (s^eiscentos c oitenta e cinco reais e oitenta
cctilãVos}. CanlnffTic itens, íjUur!tU.-.tUvtji c vúsjrtâü Uílítú' H.í;:
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ÍTEMÍ -"lip^ÇâÔ Iquant mmn VAEOK
10TAE

IV tfuiau.cHA ruNTüíRA Al .VA, MtnifíDtJ :o x 22x7 mm, mn [3en O.iT
5100

. CANETA EsFfíiisKiiaFjíysfe ÊSci^iTA mà, t%nm
; 011¥NaÍTÉÍ^ÔôJ''M^1;.£^0W'ÉAH^^ dÁm ®M$dBlííí5AQi^.

i  1□í fUT 41^0; 2|i.pe.

2. CAliK1A-|P^á|tÜ<3llAflb^"tf<?ífe,tOÔPREFA!sSÈ^ ElíhrHltÁ
■  ! oteiiiNdWMiO'i^'^^ Uníbades.

'  ' ■ ? >n-rilini.j
■t.x ks 205^0

mi iF-mcELaíATaif 14 ií:' sÍ4&.
W

1 Í^I^U|.A mu QUENTE. PgqUENA.B1¥0iT, SOW. líIMUlA í:0tA ^
153 'quente DÊ RESIKAfUSTiCA.EldHAUdííMCPMOABOSDE , UiW kb

1 lOENTiPiílÁC^B DÜ mo Otrití E mm 00 FáiRfCANTE.. i i
j  i TINTA PAM PIKTUrUÁ DEDO f / GU liMD.^tfjES tlúM 3Ü NLCADA. A

■' = BA^H UKÀíiÜA NÂÒTÔRíCA, KX 1 #3 410
12M

;TBTASZ'68S.8P

11 - O p3g,ii3Í«|iiléi k í;0'iiíristíidii surâ eít4uiídü, dc aconáa ps qi^smílaavas entreígues, no praw^t dias spòs
.1 culriiga díà nata flscaJ devidamente atestadas péui departiitfHiíiíS' mpuítôiivtíl.
§ láHâvsnçjti erro no fktyrft ou rmtsô.pda miniidplD ftâ dos produtos fiUtregues, no todo ou mv
páríe, .1 trimifcaçlo da fàtei serA sxispptía j Cbíitfataáa tomo as pro^ltíSetirlas nêCírssádàs à suo
corrççâu passando á ser coitsíderadâl para Í\m de pâgamenio â dats da reâprescntação, d&vWamenfe
re|Mlart^á.
I 2^ Heiiliutn pa^âméntó Is^iairã a. dás respoíisabiJIdâiáts •.c^atüattjals, mn «bpUtáfl
aprovoçãodíííMMVadâ ptesíâ^o de serviços íotâl ou ,
|'â®'A nota Bsal/febirã' .díev«râ ser"«mMídít polgi ,própria CmiràVãàB, obrigâçariam'fitttft.t:dit|-0' pá^BrO-dê
im-oriçiij^fípilfíPl e dasf irropostosdeí prê|ots^4eiíi.jComô.dl8 Kou de
Empünhainàir%& üéMktiièà nofe^"%€ofe/íatum ^«ittídus etun mima tÀPjs
142 A f^Ttitrâtadád deverá ápWs^iPtttáriutttameníé^cob a-t^ota Piscai tods;? ascfiPtítí6'ÉS''físóals%'tí'Slía^^^

CLAIISULA QUINTA - OAPQEMâ £OâS tUMUlÇÔÉ^M ÊNtâEUA 00 OiJ^O
í ■ Á forma df fdrrtoninentp será íntefrol, SíMdeceoáè os e discrlíinciaçaés dcilniáos. ot dáusuia
.(jiiarti,
It ^ O loa! do forjtteJisiêiiio stfá' iriformâdo pêla íinidade soWcitaote no m de âssmaturá dd prefetite
inâErumerjífl, sendo ns tntreps- de total rBápoíisabjiidade da CUNT^ATÂOA, de acordo cnm o -gditsí do
FftÊUÃO P|lÈSÊNCI,át N« 028/2019 SOB 0^ SISTEMA 01 :mmtm BE PtEÇOS (SIÍEP), Termo' de
Eefercnaa, Anexo I < cpm a proposta vepc^ora da ricltAçílo, bem 00^0« c.lát^olâs deste üistmm-eMo,

,111 • u pmtiè iniiidáto fíe.-éiitrnp <é de Sjcincoj dlas" úteis s contar dg datâ de âssJiiâíuca do
íiistrurnenio. e"cáâfo'£tSb corrg^põnda: à-puiiUdadé ejíííida no edltat. o produto será recttsádo'«'áêtrerá ser
!iobs?!tüídn imetíiataniente..Em Caso de Jiâd.suMtui|;;áo, estará caracterizado 0 de^cumprlitiBttto da obrigação
âssumida;eabisnclo k licltatitevefjcéíí&ro as jimBÍièüâêfi, previsms tiesto Edital»
§1» Tod ,'is einírtígas devem vir arampanliadas da Nota Fiscal pára verihcação e atesto do ssrvídnr
responsável peto recebimento dos jjnrodntos confeccionados,
I 2®^ O pmzp de epU"s^, ijiiaiído for o cuísq, s-emento poderá ser prorrogado, em easu <!<& forçá mâwrr
dovntomtóntd cúmpr^vi^áú ptó: emprega vencedíito^ pnrescritry, até 24 |viTite e tpjámQ lipfâj? antes? dá dato

■f ã'""9ué''áltó#%''pÔ^ib'am nSo Ê3stòii^'a'èsí^*^lv«íi^ ^
afarigáçán'de iecretories requíâíta?stiÈ^'ílo vdor correspoiideiíte aos custos ííüg,yfoif a^torpará
suprir as necessidades administrativas de suíis unidades, até o recclimteiito dos pr&dutoi/matesiâis.
§ 4^ Cwerá por tunía daXONTBAtABA, segurbSí transporte, tributos, t nrargos trábalHtetos è|pívldeíitdárto5,
« ainda todas as dèspe^âs dúe díf4itobéí?to ou indlrétoinõnte incidirem nè prestação do® serviçbr.
i  Era césq de recusa» a anpne^è vtoitedora rera cr pr.rro de 24(v1nto quatro) horas^ porá
prcfytofind.ií' o su,bsdtuíc,lu correí-pojvieíilr, $ob peóü de triddlr r,á'^ s»âr.ç5t^ administrativas pHfívüstâs sHSsto
tdiul u díí ressarcirá Serretana reí^msítftiifo c/§ cultos dcrornmtvy <;f.u mcás^u* na forma do disposto deste
Íristni2?toi:4p c uíwuc:zCúí*to

nnnio



CLÁUJSUIA SEXTA • DAS OBRIGAÇÕES
OA CONTRATADA:

(,- {)|irí^ç^ií,4ajÇopf^^^
Éfetíiãr s» fcn^neçiip^ía^^ií^ ̂  de foniim'mt^r^
fsiÍp5ííádo fmtói^ «spçctncaç&es coRtffl^ em :^â iiroíMsta
iiômçfcii^t Itíciü^W quanto

b] ̂ ocútur dirotâine^ce o (^ntrato, sem ̂ubçontrauç^s ou rmn&ferêtKia de rcsponsabULtkdfóx
r) Prestar todns os ftscíaredmentoi que iarcmüOlídtados peh^ •wOJtlriiiaJice;
d] Comunicar por esciitíi aos Astrais do.contrato indicados ptío Contratante qualquer anojrraaiídatíe do caráter

urgenu .que pusSâni pttíjudiidir o foiiiecsmeúEo.TêgKbr dcw mateViaU.
§1B A empresa dc^^écqmuokar pof^escrHo e com antiítedéncla «ninlma de 2tdms] díâs do prazo máXBUo.para
«ntre^ü das produtos, a ocorrèncls de qualquer Impcdimurtlu paris cunipí Inirtirr? iriteg^ai do pedido^detalharido
<.;líi,iainentíí os motivos do madimpiemento. Po contrário, .será forcnalrnentc ailvertida e^ em caso, de
reincidência poderá ser ponishzada cum mullu e/ou cotn as flemais sanções previstas neste instrumenty,
podendü resulur. Inclusive em rescisão unilateral do contrato.
§ 22 Excepdotiaimente, será admitida entrega de produto corri marca diversa dg que foi ppfasèntadâ Tia
prnpasia de preços da empresa CONTKAtAÕA, desde que seja ik qualidade igual oy superior à marca
Inici3ímente cotada o que o lato seja aniuriormente comunicadu ao do contrato por meio de documcMilu
íütiíiál, íiu,t|uiil api'estutt justitotivü plsiisiveb devidamente rnmprovada
§ 3® A iivaliaçào da qualidade.dá marca que vier substituir a que fui iiiií;ab:iente cotada péla CONTRATADA
deverá ser reali:^àa pur spryidor ou cuiiiiiâsâq designada para Taí iim que emitirá réMôrinAécníêq de
eprovando ou nfta a subédtiíícAd menddnáda tio péirá|;iáfo anterior

OAGONltoTAl^il,,
! - üonsídtuBm pbrii^çdftsdá
a), éfúújar/íius p'âzòi Indicados, tòpagaineTiW à Gontratadai
í)) por'es€ir1feôi;â Comrai:ada,.qüdntící da aplicação de mui tas prevlsms ntsté^àjntratôí
c) PubilaroTéSdíSttí. dCii (ksnsraíd:® Adliasídenlos,p^'liôuv^ na Imprensa OfidâlRo p^o'^MlMlétíílo por

CLAOSITLA sétima - 00 lAEAtOátArtÉNTa
o H preços contratados- sã n fixos e Irrea] u stàvcis,
§ j - Ikmitir-se^á revisão d«á ptcçuy i^vnlrídádos para isrnrnoção ao cq^jilibrio íinaiit-vlrocom base no ArL 6S,
d, óo U'r

o

CLÁlíSübA OITAVA - DAS SANÇÕES
lím casü de inexecuçáa pardal ou total das condiç&es Mxaiias nu Ik^uçúo, erros ou attâSo na execução d
çoriírato e quaisquer outras. (rregiUaridadeS/ a Admimstraçán podará, a seu kolsdia' uu
cumulaiíVâmente, gkrantíâa á prévio defesa* apliicârâadjudjcaiánà/iotitratado as segumtes.ssnçõâsr
a) Advertindo por escdio* nos casos dc falia leve.
b) Muita de (tr#s déclpios por cento} por diaç nos casos atrasa na entregado ot^fit0,,até õ limite de 10
(dez) dias corridos, calculada sobre o valur da parcela nâo entregue, quando não comprovar morivo de força
mainr ou caso fortuíto Impuditjvus dú cunipilmento da obrigação assumldá dentro do prazo e^beleddo..qüe
venha a sér reconhecido pela Admiolsiração, A partir do 1 dia de atraMj, será considerado dfistàimprimonto
tofâl da obrigação assumldt^
í:} Multa de tú% (déz por cento), calculada sobre q valor btal do rontrato, em caso de dfâcutri^rlmemó total
da? obrigações âssumídíts, salvo por motivo de força pralnr que yenha a ser reconhecidp pela Ad-ndmstraçâo,
dl Suspefisiln temporária de pártldpaçlo em lídtaVâo r Impedimento de contratar éom d imimçípio cie
übaitaba, pur prazo nâo superior a 2 (dois) anos, nos ca.scs dc falta grave, ugsLSlderiidss aquéíâS que cáusern
preiuizo á Adrniiiistfsçlo;
tó) tmpednménto de licitar , çpm a Admíttlsttispçâp (declaração de Inidôneldade) jdq péií<^
5(rincb) anos. nos casíw de falta gravíssima, espfcfftlménbese a COhfTRATADA falhar outfiiutóii executo do
contrato, comportar^ se de modo midóneo, cometer frairdp fkrai na qualquer ato llidtCf,

o. .* At rtts- jiC rrúbí-4iil-Cl1Í7lhâ/l1^ftí JÍife
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t UlJStlt^lSEX l A - DAS OBRIGAÇÕES
DA CONi RATADA:

I  • CoJl^ítituem pbrl^ç^es da Confratadai
a| ÜífeRitíf i' íarnérimetito (kis;prddÈítós díScttniirtadlo$.na G^áusída miaru% de forma 5htt||raJ e no ftfaítü

eitlpuJddo na cláusula anterior, obedecendo rlgorosamcnto ai cipuclfu uç^tes contidas em sua proposU
t oitH}friáÍ. l^lu>s{ve quanto A

b) o:CoatratO/.sttftisubceíwráiaçdç|S ou q^ansferèncU de responsntóíá?'^®®!
ç) P^startitói^ qu? fqímsbíicitâte pelg C^tratantej
d) por escrita ao? Rscsís do contrata tndjçados pdci Coniraiante qualquer anarmalid^o do carâtçr

urijenií' quo passam prejudicar u rarnetiTuento repbr dosrnsferíais-
§1® A empresa de%-e comutiitar pu/t»HTRü c com íuilcuídçncjíí mmiimi de Zí-loií) dias do praao ma)tinu> pdi'a
t-ntX'^2,a do,^ prc-dutos. s cicorrcntla de qualquer impedímentu p^ii a luiapnsrienfcn Integral do ptídidü,iktalharuiu
Uuraiiíemç os motivos do inadimplemento. Do contráno, será Íuririuhíititile odvertida e, em casOi dc
roínddcRcIá poderá sc[r petudlaada com muRsi o/ou íóin us dsmrds sanções prevlsias neste ÍMstniroenTO,
potodp multAr/lnctttiive era
§ 2® kxçepclonainfénte, s&ti adiruiida eniruga dc produto com marca diversá da que foi apcesenlada rui
prapòstsi íld pre^s da eíript^ ÇÕl^TfUTADA, dcsd^ seja tie qualidade igual du sii|}eripr à.ttiarGi
mlciaimente eotâda e que o to seja srtteriiifmeDte cojiftunlçado 0.0 fiscal do cootráto por mêia de documento
formal, no qual uptcsuiUe iiustificativá jilausivel, devidamente ccimpruvada
§  A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que íui uúil.ilmente cotada pela CON'i'RA'i'ADA
deverá ser realizada pur servidor ou cujiiiíísáo designada para mi fim que emílira relâtófio técnlcci de auâliRe
.ipibVíinilo 011 nAa .T, substiri5içâbmentíónâd3 no parágrafo ãntcrior

DACONtlATANTEl
!' Çpnstltiíéra ptírlgiçõ^ cf4;CdnttataRi^
à), ■ Éfciuar, ttofs pfâaoiMfâd^^ á: Çontrâtâdáf
b) por esàdtOiA Gpntratadíai .quando da apíícaçflq dc itiujisis previstas neste
ç) Pulilicáro resumo do Contrato e os Adiiamontes que houvèr na Imprensa Ofíclal no pi^o ésíuMécjíló por

Cél

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor desigíuidot

CLÁÜSÜLiVSéTIMA - DO REAIUStAMElTro
Os preços contratados Sãn fixos c Irrc-ijustâvciS,
5  ftírmiür-:ic-â rívisâo dos prcÇoi' ::vriiiMtr,idí>5 par.-í prnmoç.ínoocqvílibni;! únarjcvifo cum bq.çe noArt- 65.
d, ú>Á (<ú?

gUüsüu ártÃV4-
Cm caso de iiftdMbuíâb pát^ctólWiàlát^ lUdtaçâo, erm ou actaiiPina .ítítecuçâo do
ontnm e quaisquer outras lrre|t.UuriiluUei>, a Admriústrxição poderá, a seu Cílterio, isolada ou
cumulatlvâinonte.garantida â prévia defesa, aplicará adjudicaiária/contratada as segmntês sançbesí
aj Advertência por escrita, nos casos de íalta leve.
t>) NulPi de 03% (três décimos por cento} por dia, nos casos atraso na entrega do objeto* até ô Umite de 10
(de^I (lias carridos. calculada sobre o valor da parcela não entrepe, quando náu comprovar motivo de força
m.iíriT ou zTrm ioruiito tmpcditlvus du cumpi'lnifnto da obrigação assumida dentro do pmzo estabelecido, que
venha a ser rcconhtíádü pvU AdmiAlsunjçâo, A partir do i dís dc atrasu. i-eri considerado deseumprimcnlo
tútaldâ obrigado assMmiíbK
cí Mullâ de 10% (d^z por çenta), calculada sobre e vaípr total dn crnitrato, em cííso de dessumprlmenta total
da? bbflgaçAes as^uira^s. ̂ívo pur motivo deforça maior que yenha a ser reconhecido pela AdtníoistimçSo,
d) Suspeswâo teropbfária dé pártídipaçlo cm e impedimmto de cpníif^ muníri^ de
ÜbaíÜba, por prazo nâü superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta gravo, cortslderiidas zquéias que causerti
prepdzo à AdminiStriiçAó;
u) impeduner.to de licitar com a Admitilsiraçáo. Públícu Cderiaroção de imdoncldáde} pelo período de ste
5(cinco) anos* nos casus de faha gravíssima, especialmente sí? a CONTRATADA folhar ou fraudar a execuçãojío
contrato,.çütopdnar- se de modo midôneo, cometer fraude f cai qualquer utv ilícita a

Jiyí»i6i^T-nÉ«i4.áid.;cAfí^



1
$ l'' Ab rçít^rldas nesta ciáusuLi serãodcfícontadas no pugarnènto ou cobradas judiçislmcitle-
§ Z® As sanções prevtos nas aííneaíi= "a" e T poderão ser ap]H'.u1sí; cismobuvTjmcnk* com as sanções previsuifi
naSâííneas^VVeV . _
§ 32 multas pederâu sej d<^seo^íí3das dos paga^nentos pin vftitüm devida i AD]ÜD1CATj-iRIA ou
recalhlilas diretamcjiilü ronta corriube df» municipío de, nu pru/.o úc 15 ̂ quinze) diàs cnrndos, toniudos a
partir da daia da natíljcavMO do ato do punição, ou> ainda, quando íot o cnso, lubrncin judkndTnentc. nos temios
do artí go da Mi a** ô<Õi56^
f 4® As jjénalIdades ápSiCíSitai'íô podenlo isec: televadaaí. em raz-Jo de drtunstôncSto ̂ cÊprítlnak^ e as
iusUíiííiüivas sá ser^lio aceitas çjuandçrfoÈTnuladiss por escriiu, fuiidameniiàdns em Ííiios reais e comprovaveiSj u
cní-éríu da autoridade municipál cortvpetenct, desde que farnitilodas no pr,uo ttiáxiiaij às 0S ̂cincoj dias utós
da data eus que a ADjUDlCATÂRlAtôrtiátr rsênda
§ S® No processo de aplicação de penalidades será assegurado o dircítu ao rantraditórÍD b a ampla defesa.
§ fî Após o 1.1® (décimo primeiro) dU de atraso par^i fomecnriencrf do obj^títo ccnlraUdo, a CONTRATANlE
poderá optar por uiná das stíguirttes aitarnalivító;

ai Promover a rostisáo cnntnítvwil. Indeptrndsmeineniu de intcrpd.içãb fíjdíclai,' Tespondencln 3
COSíTllAtÁDA pelas perdas e danos decon-entés dá rescisão:;

It) Êxl|^ a eMcüçâqdo C sepvpr^qizps dá cofirança de rauita cüin*éspondoiiieâd período tcitaS do
âtraiío.m^jÉdia^^^

CÚUSUU NÒ^'A vDÂ itó
A intiiecuçâo totál ou parcial do Contrálu tíjisefa a soa rescisáo corri as consequériciris cantraTuais. c? as previstas
na; Ui S.665/9 3, e também, pe Ias -nomias que rcgepi a Ata do Kepstrrj do Preço.
§  A Cantraianti* poilefâ rescindir adrnm.istratlvamente o respectivo tnntrato, nas hipétusífs previstas isos
ttuisos i a XII, XViJeXVtll.Uoart 78 da Lm 8.666/93. , .
§ 22^35 brpüteses de ruscisão com base nos incisos lí a XI e XV do an. 7R da Lei Federa] n®-8.666/93, nâo cabe
h CON IHjMAOAdireiUj o qualquer líiderázaçãa,
§ ã^^Em caso du rescisão admlrilsirat^va prevista no srl 77 dn Lei H.»566/:993. ficam recorihecidos os direitos
dâ Âdmlplsti^V^,

tk> trMirti rispoMÍibilldads üa CONTTtATAD.l o õms dos encargcis e trlbulps, tnddenw» mfbrt n
forneclrnento obléto do presente Contrato

CaUStitADÊClSMimiME^ ^ ^ ^
As impnrtândas devidas pidu Coplratada serão cobradíi& ntravés ile processo de exeíuçao, cansíStulutio este
Contrato., título eí^ecutivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, rncdiante rctimçi© ou compensação dc
créditos, sempre que possM*

ClJUJSUUDtcimSEGÜKDÃ#AsniSípÉfÔK^ .
5 lüA ÇOMTRAtAíai (m-^Téí^g^td ̂  comprtimtssos «ssutrtdos CPMTRATAOA
tercei lais, ainda que vln(mtód<>s â exíNmçlo dü 'pr0settti:Xü«n'atb
§ 2^A CONfKATâDA obrsga-se a raanier, durante tod<ii a ̂ âí^lwjío do Lonírato. em CôTnpâtlbuUla-de çom âs
nbrígaçOes ora assutrildas todas âí> condições de habilitação e qua! iLciiçao exigidas no Edllaí* ̂
§ 3«0 presente Contrato áâv poderá scf ubjeto de suljcnntralaçSo, cessàu ou transferência, no todo ou cm
parte, ».f • -

f 4VNíi interpretação das disposições íleste Contrato eintegração da.s anussôes. desde que rainpatívess com oS'
preceítus m OircÁu Público, ̂ pUuw-te-á, supletlvamenie. as príneípioF, da koria gerâl dos contratos e as
dispusíçõesdüüíreito Privado,
§ 5®A CONTRATADA responderá por todos us danos e pre;uAi7.os dccófrentes dc paruílsações na execução ao
fomcciinentn do piaiero contraiadOf salvo na ocorrêncta de coso íortulío nu força maior, sem^é hajfiiííuipa o
CONTRATADA, ápuradus aa forrna da legíSlaç^ vIgoiiUç quando comunicado à CONTRATAHTH no prazo ae
f üuarentí e oito) ho ras da ocotrtncts, ou ordem expressa e escrita da CO.ITRATASTE, ^ ^
§ 6» A CONTRATANTE provIdeneSari a puUiciçSo resunilda do CONTRATO e seus ADiTAENTOii. Iiu Blsrio
Ofitíaí do Município, conforme Lei Pederal 0,666/13- "

nnnnn'^



CUlISüU DÉCIMA TfckCÉIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CON TBATG
O foiT.eclniento ilüS pruJuios/materiais scrà acympaníiíidí:», fisoíiíaiJy c ab-^ratin pelo sen-iUonlvsIgnacíc,
<>b«ervando-sç o «.Xítl© ciiinpini»ento de todas 4s e condivõch íUH-«!'rtíntef? Insfruiti^&TitQ»
notando, inclusive, em ro^lstrc- próprio todas as .ocorrências: relacianad^» com a «x«cuç2o du intfsmo.

deienriiínando o que lor mícess^Du á reguSartzação daS^ .falUwv obsei-vadas comu prevê o Artigo Of, díí Lei
u 66^/'^:^.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Í0RO
Ar partes eJégem o Foro ria cidade de Ubaltaba BahiUí que prevalecerá subrc qualquer dutro^ por lanis
privilegiado qüe seja para dirimir quaisquer dúvidas onuatlas do prrsenie Contrato
L, por i-síawm asíim justos e cantratados, nrffiii.fn •:> premente cor.traio cm o» |diía:-.| vias de iguàí e rorria
na {>resençs dasí ttóMúllqrlh«lS^ qUe^uíscrevem depois dv Ldit .ichado conlarmi'»

UbaUjbu (E?A)dl6 denavenihro 375d;t' 21)I'-'.

MÜMClPIO Dl ÜBAITABA
Suíd^í Corntfim <íaSí/w^ Prefeita Munirípa}

((^ntmtântú)

\  -1\ ' > ^

EMPRESAI FG DOS SANTOS DE ITABÜNA ME

FABmm GUÍIUBÂES DOS SANTOS Y ̂
(ContrQtüdo)

nnnnpR
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01/11/2019

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F G DOS SANTOS DE ITABUNA
CNPJ: 27.920.133/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam Inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradorla-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração 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 alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n** 8.212, de 24 de Julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http'y/www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:22 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2020.

Código de controle da certidão: FB75.0CBB.6A8D.EEF1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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01/11/2019 https7/servicos.cloud.el.com.br/ba-itabuna-pfn/seivices/c8rtidaoJmpressao.php?tc=e&cd=GHFEEEHHFEGNLG&tpc=GE&tpccert=c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão Código Geral
0013438 1284038

Código
Nome/Razão Social

F G DOS SANTOS DE ITABUNA ME

C.N.P.J

27920133000132
Insc. Est. C.P.F R.G

Endereço
TRAVESSA DOUTOR GIL NUNES MAIA, N<*: 372 -

CENTRO ITABUNA BA

\ Prefeitura Municipal de itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de
01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DÉBITO
pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90
ÍNoventa) dias contados a partir dá data de sua emissão.

As certidões fomecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que
posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na
Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br/

Emitida em 01/11/2019

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20190013438

Av. Princesa Isabel, N** 678
São Caetano

CEP: 45.607.001 - Itabuna-Bahia

https-7/servicos.cloud.el.coni.br/ba-ctabuna-pm/services/cer1idao_impr0ssao.php?tc=©&cd=GHFEEEHHFEGNLG&tpc=GE&tpccert=c 1/1
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRJ^ALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F G DOS SANTOS DE ITABÜNA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.920.133/0001-32

Certidão n®: 188196972/2019

Expedição: 01/11/2019, às 17:47:14
Validade: 28/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que F 6 DOS SANTOS DE ITABÜNA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n®

27.920.133/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt6t3t.ju3.br

nnnno'?
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 01/11/2019 17:27

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida pare os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N^: 20193080445

RAZtoSOCIAL

F G DOS SANTOS DE ITABUNA

inscrição ESTADUAL CNPJ

141.127.770 27ÍI20.133/0001-32

Fica certifícado que não constam, até a presente data, pendências de responsabiiidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/11/2019, confomte Portaria n** 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS iNSPETORIAS

FAZENDÁRIAS OU ViA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 d« 1 RelCertidaoNegativajpt
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Consulta Regulsikiade do Empregador

Voltar imprimir

CüfJTA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

XnscrIçSo: 27.920.133/0001-32
RozSo Socialf 6 DOS santos de itabuna me .
Endereço: iv doutor gil nunes maia 372 / centro / itabuna / ba / 45600-ii4

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

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

Valldado;08/ll/2019 a 07/12/2019

Certificação Número: 2019110803260430005981

Informação obtida em 19/11/2019 13:50:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.çalxa.gov.br

ht(ps*i/consulta^rf.c8ixa.gov.br/eonsultacrf/9ages/ímpressaojsf 1/1
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