
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO^.
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N<>, CENTRO - SOBRADINHO-BA '*'

CNPJ. 16.444.804/0001-10

Sobradinho/BA, em 23 de dezembro de 2020.

Circular Interno n° 265/2020

Ao setor de contrato,

Prezados (as)

Visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, solicito que seja realizado o
contrato com saldo da Ata de Registro de Preços N° 004/2020, Ata de Registro de Preços N° 005/2020
e Ata de Registro de Preços N° 006/2020, oriundos do Pregão Presencial SRP n° 048/2019 firmada
com as empresas JARIO PEREIRA DA SILVA DE SPBRADINHO, PPK GASES MEDICINAIS E

INDUSTRIAIS LTDA e DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA respectivamente, para aquisição
de recarga de oxigênio medicinal, com vigência até 30 de junho de 2021.

Os recursos destinados à execução do referido fornecimento será oriundo da seguinte dotação
orçamentária:

UNIDADE: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE: 2.021 - Ações de Assist. Hospitalar e Ambulatorial - Hospital Municipal MAC
2,023 - Gestão das Ações do Fundo Mun. de Saúde

2.051 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30 - Material de Consumo
FONTE: 02 e 14

Mary Selma de Almeida Costa Rocha
Secretaria de Fazenda e Administração
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CAIXA ECONÓM-CA FEDEPAL

Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 96.806.658/0001-64

Razão SociahJARio pereira da silva de sobradinho me

Endereço: rua 02 quadra n 22 s/n / sao joaquim / sobradinho / ba / 48925-
000

A Caixa 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, 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.

Validade:17/12/2020a 15/01/2021

Certificação Número: 2020121701252713785490

Informação obtida em 08/12/2020 12:12:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Certidão n°: 32277098/2020
Expedição: 08/12/2020, às 09-25-16
Validade: 05/06/2021 iRn
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SECRETARIA DA FAZENDA* tmissão: 08/12/2020 09:19

Certidão Negativa de Débitos Tributário^
- a

Certidão N°: 20203689362
■ .

Razão social

JARIO PEREIRA DA SILVA E CU LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUA

037.751.197

CNPJ

96.806.658/0001-64

física ou jurídica acima

Emitida em 08/12/2020, conforme Portaria n«
918/99. sendoválida por60dias

contados a partir da data de sua emissão.

Válida com a apresentação
Secretaria
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CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

N° 0000000198 r^.
Razão Social

JARIO PEREIRA DA SILVA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento
00000001225 c...PJ,

^^^
DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

605 - JARIO PEREIRA DA SILVA

Endereço

RUA 02, QUADRA N- 22, N° 07 PRÉDIO

CENTRO SOBRADINHO-BA CEP: 48.925-000
No. Requerimento

0000000198/2020

CEP

4892500C

Documento

C.N.P.j.: 96.806.658/0001-64

Natureza juridica

Pessoa Jurídica

:erti:icar.os para os devido fi-s.

CERTIDÃO

do c direito da Fazenda Pública M-icir,;,! „>,
aciM deScr,,c que vlerern a se^ apura = "lT
arrecadador e a «.c-iça.» m =■ L ' *
S âo refere-s c "l I , "" ^"^ *

tltular Z Z '

SOBRADINHO-BA, 23 DE ^EZEMBRC 3E 2020

Fara

•(toÍBiat^» P- «te órgão

Esta certidão é válida por 090 üias contados da data de emissão
VAUDA ATÉ: 22/03/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000198



Estado da Bahia % j ;:

Prefeitura Municipal de Sobradinhov

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONTRATOS, DE BENS E SERVIÇOS
DIVÍSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO N° 183/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA
E A EMPRESA JARIO PEREIRA DA SILVA DE

SOBRADINHO, CONFORME PREGÃO

PRESENCIAL (SRP) N° 048/2019.

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. José
Balbino de Souza, s/n, Centro, Sobradinho/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.444.804/0001-10, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN,

brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n°. 005.550.575-93, portador da Cédula de Identidade
(RG/CIC) n°. 083.21461-53, expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Promissão, n°. 20, Vila
Santana, Município de Sobradinho Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado a empresa JARIO PEREIRA DA SILVA DE SOBRADINHO, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 96.806.658/0001-64, com sede e funcionamento
a Quadra N-22, Rua 02, S/N, Centro, Sobradinho-BA, neste ato representada por Sr. Jario Pereira da
Silva, CPF n°. 704.557.325-15, Cl n°. 536827265 SSP/BA, residente à Rua Coremas, n° 13, Vila São
Joaquim, Sobradinho-BA, ora em diante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação,
considerando o disposto na Lei Federai n.° 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.°
10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 123/06, e o resultado do Processo Administrativo n°.
113/2019, Pregão Presencial (SRP) n.° 048/2019, com abertura em 18/12/2020, homologado em
03/01/2020, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO.
1.1 - Constitui objeto do presente contrato a aquisição de recarga de oxigênio medicinal para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com os autos do Processo
Administrativo n°. 113/2019 e proposta de preços da contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO.
2.1 - Os produtos objeto desta contratação deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, no endereço
indicado na Ordem de fornecimento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar a partir da
emissão da Ordem de fornecimento, sendo sua descarga, frete e transporte até a Secretaria Municipal de
Saúde e Infraestrutura, por conta do fornecedor, que serão acompanhados e fiscalizados por técnicos da
contratante.

2.1.1- A entrega deverá, ser mediante prévio agendamento, de segunda a sexta-feira, no horário das
07h00minàs 13h00min.

2.2. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto deste contrato, em conformidade com as
especificações descritas no Anexo I deste instrumento, termos do edital do PP (SRP) n°. 048/2019 e na
proposta financeira apresentada pela CONTRATADA, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituição de forma "imediata", caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N i Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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se/?SerVa ° direit0 de recusar- no todo ou em Parte, aqueles produtos que não

rfedIedÍtal d° PP ÍSRP) ° °48/2019 ^contrato eL que

entre9ará

C°NTRATANTE ^ tomará as P"cias necessárias para

2.5 Os produtos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá a
conferência com base no pedido escrito Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido a nota
fiscal será atestada.

t 2.6 Todas as despesas relativas às entregas dos produtos, tais como fretes e/ou transportes correrão às
w custas exclusivamente da licitante vencedora.

2.7 - O(s) fornecimento(s), objeto deste contrato deverá(ão) fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura
discriminativa, contendo o número do item entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O valor global para o fornecimento dos produtos, objeto deste contrato é de R$ 4.125 00 (quatro
mil, cento e vinte e cinco reais).

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário estabelecido no Anexo I deste
instrumento, em conformidade com a proposta adjudicada da CONTRATADA.

3.3 -O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia úteis, do mês subsequente após o efetivo
fornecimento dos produtos objeto do presente Edital e respectivo Contrato, devidamente comprovada e
atestada pelo funcionário responsável da CONTRATANTE. O recibo comprovante da entrega deverá ser
encaminhado ao seu Setor Financeiro, para a liquidação, devidamente acompanhada da documentação
necessária para que seja efetuado o pagamento.

3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% {um por cento) do valor da
# fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da
w CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a
Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe
tenha sido imposta como penalidade

3.6 - A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria de Finanças, para fins de recebimento das faturas
mensais, os seguintes documentos atualizados:

I - Certidão Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituição Federal em
seuart. 195, §3°;

II - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal
III - Certidão de Regularidade com o FGTS

IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N ;i Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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V - Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais,

VI - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

3.7 - 0 pagamento deverá ser efetuado mediante depósito na Conta Corrente da CONTRATADA-
Agência 4623-X do Banco do Brasil, Conta Corrente n°, 15404-0.

3.9 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido

rnwTD^TA^"18 Para tant0' f'Ca convencionado Que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela terá
a aplicação da seguinte fórmula: EM = I xNxVP Onde:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento-
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de atualização financeira = 0.0001644. assim apurado"
I = (TX/100) | = (6/10Q) | = 0,0001644

365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3.9.1; A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da
ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta das seguintes dotações
orçamentarias: y

UNIDADE: 02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADE: 2.021 - Ações de Assist. hospitalar e Ambulatorial - Hospital Municipal MAC
2.023 - Gestão das Ações do Fundo Mun. de Saúde

2.051 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3 9.0.30 - Material de Consumo
FONTE: 02 e 14

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 - O contrato terá vigência até 30 de junho de 2021, contada a partir de sua assinatura, podendo este
ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido em conformidade com o estabelecido na Lei Federal n°
8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio economico-financeiro, na conformidade do disposto no Art 65 II "d" da Lei n° 8 666/93 e
alterações. ' '

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS

71 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
total contratual, pelo madimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser
recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da
notificação.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N I Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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7'f ~*A* Ç°NTRATADA ficará sujeita â multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia

CONTRATANTF "JZ?* "0?"! ° "f"!, an'eri°r Será descont^a dos pagamentos devidos pela

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado dentre elas caraa
descarga, armazenagem, frete, impostos, mão de obra, taxas, contribuições encargos social 9

rnJ™fTÍ»™Te-P0r tOd° 6 qUalquer dan0 e/ou prejuízo ^ue' eventualmente, venha a sofrer a
CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste contrato.

8.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
funcionanos eou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorei
do fornecimento do objeto deste contrate ueuorrencia

;e CÍVÍ' e penflmente P°r todo e qualquer dano que venha causar a
terceiros por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento não sendo a

, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

8.5 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto deste contrato.

?„!" PhSta/ ^sclar^cÍment0S à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitação.

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

r * '"T'^ 6 c™*'™' P°' esc'il° à CONTRATANTE, a ocorrência de
do fornecimento

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de

rTaeSP°nS "" C0NTRATADA' assim com°- "o caso de ajuizamento de reclamações

S^riínSi^ 0S;.pro^utostem perfeitas condições de consumo, no local, dia e horário indicados por
escrito pela respectiva Secretaria, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA a observância das
normas pertinentes ao armazenamento, locomoção e entrega dos produtos

8.12 - Proceder à execução dos fornecimentos, de acordo com sua proposta e com as normas e
condições previstas no Edital de Pregão Presencial (SRP) n° 048/2019 e anexos inclusive íom as
prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e T
pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial.

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 i Av. José Balbino de Souza, S/N 1 Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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8.13 - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto dos fornecimentos dentro dos limites
estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.14 - A CONTRATADA deverá ainda manter durante toda a vigência do presente contrato:

I - pessoal capacitado;

II - instalações e área física adequadas, em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades
de armazenamento e distribuição de produtos alimentícios. Assim como a segurança dos produtos quanto
a sinistros ou desvios; e, H

- equipamentos de controle e de registro de temperatura ou umidade, ou qualquer outro dispositivo
'np"ann ° hrt*— "- produtos, devidamente calibrados, além de cumprir todas as

Sllíl1-" A C0NfTRATADA deverá ainda observar e cumprir todas as normas de vigilância sanitária e
demais que se façam necessárias para a perfeita execução do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 -Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste
instrumento.

9.2 - Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento ora pactuado.

9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 -Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses
previstas nos arte. 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia desde
que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem
prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

l°cL~ AShTHn!IÍd^de^M^eJeC'daS em Lei' nâ0 excluem qualc*uer outra prevista neste Contrato, nem a
responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros
em conseqüência do inadimplemento das condições contratuais.

10 3 - O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das
partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal com prova de
recebimento, e ainda:

a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea mediante
aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;

b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos; J

b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA;

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N I Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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ou 'ou
b.3 - Interrupção ou atraso no serviço, objeto deste contrato'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

lUftb ^ ' n° SUbÍtem 7A' P°derá' ainda' a CONTRATADA, sofrer as

d° SerVIÇ°' P°r dÍa de atraS0 na entre^ e ilação, sem justa causa,

de contratar com o

I - Advertência por escrito;

dos proífutot °'°1 % S°bre °
!^ d° dÍreÍt° de PartÍdpar de IÍdtaçÕes e íde Sobradtnho/BA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos-

rL^ror!laraÇâ° ^ i"id°neidade Para '«citar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na formTda
Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. eaomiaçao, na rorma da

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
* V Osyorneci"ientos constantes neste contrato serão fiscalizados por servidor ou comissão de
setores designados pela CONTRATANTE, doravante denominados "Fiscalização", que terTaúohdade
L^er' ^ S6U n°me'tOda 6 qUalqüer aÇâ° de °rÍentaÇâ° 9eral contrale e fiscal.zação da

12.2 -À Fiscalização compete, entre outras atribuições:

àn?°ntr^da e seus PreP°síos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
necessárias ao Dom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo

M acoTnthí; ^°P'f d°S d0^ument0S escritos ^ comprovem essas solicitações de p ovidenciaT
II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo

III - encaminhar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças os documentos que relacionem as
importâncias relativas e multas aplicadas a Contratada, bem como os referentes a pagamento

12.3 -A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

014/2019, de acordo com o que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

nrt °? G.ARANTIA CONTRATUAL (arf. 56 - Lei 8.666/93)
^presta garantia de execução do contrato, dentre as modalidades previstas no

, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado (art. 56, §/• <fc.Lei Federal n°

n.° 16.444 804/0001-10 , Av. José Balbino de Souza, S/N . I Fone: (074) 3538-3030
Sobradinho Bahia / Eil liit@

bno de Souza, S/N . I Fone: (0
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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* CONTRATANTE, no a,c da

S= a s

13 4. A garantia deverá ser integralizaaa, num prazo máximo de 10 (dez) dias semore ciup HpI3
deduz.dc» qua-squer valores ou quando houver redimensionamento do volume de Xiços reno

XS&ST™ou revisâ0 de preços'de modo que corresponda a 5%!?aí^5r
I?K5VfA- q-ual3uer temP°' med'ante negociação prévia com a CONTRATANTE poderá ser admitida a
subseção da garant.a, observadas as modalidades previstas no edita, de licita^^ "ue origfnou este

- ^ 9arantia apÓS aceítaÇâ0 Pela CONTRATANTE, será registrada no processo
com simples apostílamento. dispensando-se aditamento contratual.

m Pr°P0Sta de pre*0S 0U <« maior- «"forme

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA BASE LEGAL

de feito3 DXoaL°n^mn^tratl^de qUG+trata 6Sta Lei regula-se peIas suas cláusulas e Pelos PleitosZZ P S ' apllfnd0' supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições
sob o n° Sn°iQenK0 este,contrat° Precedid0 de «cilaçflo na modalidade Pregão na forma presencial
sob o n° 048/2019 observados os dispositivos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2 002 pelo

de 21 Itunho H 3ioo5, de °S de a90St° de 2°00' a'ém d6' «^diariamente, pela Lei Federa, n? 8.666
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores; Lei Federal n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e

Ê T^^^Tx EnadUa,f n° 9 457' de U de jUnh0 de 2005< bem como' da Lei Complementa;C « 23/°' flteradapela Lei Complementar n°. 128/2008 e n». 147/2014, do Decreto Federal n° 8 538 de
06 de outubro de 2015, Decreto Municipal n°. 106, de 18 de março de 2013, Portaria n° 3214/78 do
Mimsténo do Trabalho e Emprego NR 23 e NR 07, e demais normas complementares pertLntes

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

L\lI%OÍf *'eXeCUÇá° deSte contrato será Retamente vinculado e
°m ° C0NTRATAN^ nenhuma relação Jurídica sobre

"A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente a
mcSSfíhST0"580 deS!eHConírat0' P°r cu|Pa sua- assegurando-lhe, porém, no caso da escTsão por
^nLmln^H f a VOntade * **m iníraçào tíe ^^^ cláusulas e condições contratuais opagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado. ^nudiuais, o

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 , Av. José Balbino de Souza, S/N ! Fone: {074) 3538-3030
Sobradinho - Bahia / E-mail: licitacao@sobradinho.ba.gov.br
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Estado da Bahia |

Prefeitura Municipal de Sobradinhè

ipara os casos omissos, os princípios geSI Direito

empregado que vè^ha a se

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

apresentada' aplicando-se, ainda,

f °brÍ9af5eS trabalhistas' «buBrias

'

Sobradinho/BA, em 31 de dezembro de 2020

MUNICÍPIO D

Luiz Vicente Berti Torrfe:
Prefeito

CONTRATANTE

/^SIlÍAD^
/ Jario Perei/a da Silva

/ Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas

1- £

2-

Nome:

CPF/MF n°.

«■
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Estado da Bahia V

Prefeitura Municipal de Sobradinhtf

CONTRATO N°. 183/2020

Oxigênio Medicinal Gasoso Tipo

Sobradinho/BA, 31 de dezembro de 2020.

C
JARIO P

7? Jario Pereira cjá Silva

Representante Legal
CONTRATADA

CNPJ „.. 16.44^04/0001-10 ■ Av. José Balbino de Souza, S/N , Fone: ,074) 3538-3030
Sobrad.nho - Bahia I E-mall: Mcitacao@sobradinho.ba.gov.br
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DECRETOS PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRADINHO

Gerai do Município e dá outras providências. VISUALIZAR
• DECRETO MUNICIPAL N- 02/2021 - Nomeia o Sr. GIUSEPPE COELHO

""*>

- CPL, e da outras providencias. VISUALIZAR

EXTRATOS DE CONTRATOS

de

«■*

• CONTRATO N° 181/2020 -VISUALIZAR

• CONTRATO N° 182/2020 -VISUALIZAR

• CONTRATO N° 183/2020 -VISUALIZAR



Contrato n° 181/2020. Proc Adm

Contrato n» 182/2020. Proc. Adm.

Contrato n« 183/2020. Proc Adm

*i-

182/2°2°

Si F nK5

183/2020


