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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNI.CIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

5Ât) TRANCISCO
oo coNoE

GoNTRATO 089/2020

c\\) AO EM:

Mat:

PU

'rQs

CA
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI

cELEBRAÍvl o MUNIô|Prô óe sÃo IEANCISCO Do coNDE

E A ETUPRESA SUPiRUúTNE COMERCIAL EIRELI _ ME NA

FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO'

o MUNrCrpro DE SÃo FRANCISCO DO CONDE' pessoa jurÍdica de direito púbrico' inscrito no

cNpJ sob o n". 13.a3ó.g23l0001_g6, coÃ seJe aoministratva na praça da rndependência, s/no.

Centro, Sáo Francis.íOo óonOe - BA' uitu"'eãO' §ÉCnErlnta MUúlClPAL DA EDUCAÇAO

representada peta 
"é"o"tãriá, Sra. àrniíoit- oa- Silva de oliveira' brasrleira' casada'

administradora, insciú- À" ópr n." oàô.tís8.255-00, portadora do RG n.o 05 042 964-77 
'

expedida pera ssp/B[residente " oo*úiriãàà na nua Ministro Burcão Viana, 86, centro, são

Francisco do Condã - ÉÃ, ôÊp: +SgOó-000, doravante denominado CONTRATANTE' e a

empresa su'ERNUine óórvrenc^L ÉrRELr - ME, pessoa Jurídica de Direito privado, inscrita

no CNpJ n.oj2.982..70àloóOr-64, estabj;;úãna Rua Mario Augusto Teixeira de Freitas' n' 2A'

Centro, São FranciscíãâóonOé- BA, óÉÉ' ;g'óOO-OOO' represántada neste ato pelo Sr' Erick

Machado Filgueiras, representante,-inttiito- no CPF n'd Ogg'3+S 'g25-04' portador do RG

n.o06731645-00 expedida pela ssP/ú, com endereço profissional acima citado' doravante

denominada coNrá"À;bÃ, oriunoo dq e;;;;+r"-oüyitirativo n" 3570/2020' resultante da

ricitação modaridade'àníoÃo ELETRôfiiõô pene REqrsrRo DE pREço N' 001/2020.5'

conforme o constaÀte no Éro""""o noíini"1r"iiró N." zoizr2o2o 'ATA DE REclsrRo DE

'REçOS 
N" 013/202-0, ãoiavante o"norinuàãi'pió""tto", celebram o presente contrato' que se

regerá pela Lei reOerai N."8.666/93 " 
pá't"'io'"s alterações' mediante as cláusulas e condiÇÕes

a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA' DO OBJETO

Constitui objeto do presente- instrumento, a Contrataçáo de Empresa Especralizadà para

Aquisiçáo de Kit o" nirã.tação Escolã'ãáttinuoa aos átunos da rede municipal de ensino do

Município de Sáo Ér*li*, Oo ConOel t4l', conformeespecificaçóes técnicas' para atender

as necessidades da secretaria Municipalãà roucaçao, em àãcorrcnóia da suspensão das aulas

da rede, como medida preventiva de oilsãmúação do Novo coronavÍrus (coVlD-19)' conforme

TermodeReferênciaecondiçóesconstantesnoEditaleSeUsanexos.

parágrafo Unico - Passam a integrar este instrumento o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO

'ARA 
REGISTR, DE pREçoN, 001/2020.5 e seus anexos, a Proposta de Preços da empresa

vencedora que serviram de base para a Licitação, independentemente de transcrição'

CLAUSULA SEGUNDA - MGÊNCIA

Avigênciadocontrato,acontardadatadesuaassinatura,seráde06(seis)meses,podendoser
prorrogado no, ,.ril'ãriá-i"úrrrça" íis"niãla tiiterio oa-óór'lrnAÍANTE e concordância da

CONTRATAOA, cóntorme prõvisão no u"'t 57da Lei 8666/93'

CLAUSU LA TERCEIRA' PREÇO

o valor global estimado do presente instrumento é R$ 709'929'50 (setecentos e

novecentos e vinteã-rJr""rã"i" " "i;;;;;ià-cãntarot) 
que a GoNTRATANTE

CONTRATADA o uátoi Ou tutura sobre o''''ion1'nt" fornecido pela CONTRATADA'

nove mil,
pagará à

O. SR PARA DE N 00

Praca da lndePendência, s/n' Centro
DePartamento

São Francisco do Conde

de Contratos e Convénios

Número
N.001/2020-5 - SRP 'SEDUCModalidade de Licitação

PREGÃO ELETRONICO

Telefone: (71) 3651-8017 / 8053

/ BA, CEP: 43'900-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

SÃO FAANCISEA
oo coNoE

Preço Total
(R$)

4,90 R$78.890,00

3,65 R$ 58.765,00

4,80 R$ 38.640,00

4,65 R$ 37.432,50

ITEM
ESPECTFTCAçÃO DOS

PRODUTOS
MARCA QUANT U.F

Preço
Unt. (R$)

1

LEITE EM , integral, tradicional
Embalagem: Pacote com 200 g'

com dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, Peso líquido,
informaçÕes nutricionais e registro
no Ministério da Agricultura
SIF/DlPOA. Embalagem contendo

AURORA 1 6.1 00 UND

2

ARROZ PARBOILIZADO, tiPo '1.

Embalagem contendo identiÍicação
do produto, marca do fabricante'
prazo de validade, Peso líquido e

informaçÕes nutricionais.
Embalagem contendo 1 kg. O
produto deverá segutr Normas
Técnicas EsPeciais descritas na

Resolução RDC no 263, de 22 de

setembro de 2005/ANVISA'

ELITE 1 6.1 00 UND

3

FE , carioca, tipo 1, grãos
inteiros e íntegros. Embalagem
contendo identificação do produto'

marca do íabricante, data de

fabricação, prazo de validade,
peso líquido e informações
nutricionais. O Produto deverá
seguir as recomendaçÕes do
Ministério da Agricultura e/ou
Ministerio da Saúde. Embalagem
contendo 1

REAL 8.050 UND 7,95 R$ 63.997,50

4

DE SOJA vegetal Puro,
reÍinado, rico em vitamina E,

embalagem contendo identiÍicação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e caPacidade, 

- _
acordo com a Resolução 27012005

- ANVISA. Embalagem contendo
900 ml

VILA
VELHA

8.050 UND.

5

CAF EM , torrado e moído,
procedente de grãos sãos, limPos

e isentos de imPurezas'
acondicionado em Pacote
aluminizado, alto vácuo, Íntegro,
resistente, vqdado
hermeticamente e limPo. A
embalagem deverá conter
externamente os dados de

identificação e Procedência,
número do lote data de fabricação,
quantidade do Produto, ter selo de

pweza ABIC e seguir Normas
Técnicas EsPeciais descritas na

Resolução RDC no 277 , de 22 de

setembro de 2005/ANVISA.
Embal contendo 2

BRUMADO 8.050

ICO . SRP

da lndependência, s/n, Centro
DE N" 001

- São Francisco do Conde
SEOUC
43.900-000

Departamento de Contratos e Convênios
(71) 3651-8017 / 8053

Praça

Telefone:
2

/ BA, CEP:

UND.

\
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ESTADO DA BAHIA
ÉÉÊrCrURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

UND8.050VIDA

CAR cristal, de origem
vegetal, constituído
fundamentalmente de sacarose de

cana-de-açúcar. Cor branca'
Embalagem em sacos de

oolretileno, contendo dados de

identificação do Produto, marca do

fabricante, data de fabricação,
peso líquido e Ptazo de validade,

de acordo com a ANVISA'
Embalagem contendo 1 kg' Seguir

Normas Técnicas EsPeciais
descritas na Resolução RDC n'

AÇU

2711 2005.

6
R$ 27.370,003,40

R$ 47.495,005,90UND8.050BELABONO

torrada, de Primeira qualidade,

seca, fina, branca. Livre de

sujidades, Parasitas, corpos
estranhos. EmPacotados em

embalagem lacrada de 1 Kg' O
produto-deverá conter dados de

identiÍicação, Procedência,
informação nutricional, data de

fabricação, Prazo de validade e
peso líquido, Exigências: Seguir

Normas Técnicas EsPeciais
descritas na Resolução RDC no

1263, de 22 de setembro de 2005

DE MANDIOCA,FA NHA

contendo 1Em

7

UND1 6.1 00FABISE

SRLGnOO, tiPo Çream

Cracker. Enriquecida com ferro e

ácido fÓlico, teor de sodio de no

máximo 170mg. Embalagem duPla

contendo dados de identificação
do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, Prazo de

validade, Peso líquido e
informaçóes nutriclonais, de

acordo óom a ANVISA, RDC N"

26312005. Em balagem contendo

BISCOITO

40

I

UND8.050BRANDINI

base de farinha, com ovos'
Embalagem com dados de

identificãção do Produto, marca do

fabricante, data de fabricação,
orazo de validade, Peso líquido,

informaÇóes nutricionais'
Exrgências: Seguir Normas

Tecnicas EsPeciais descritas na

Resolução RDC no 263, de 22 de

setembro de 2005. Embalagem

, tipo esPaguete' a

contendo

I

3,40 R$ 54.740,00

3,50 R$ 28.175,00

. SRP PARA REGIST RO OE PREçO N'001/2020. 5. SEDUC
PREGAO ELET

- São Francisco do Conde
Praça da tndePendência, s/n, Centro' DePartamento de Contratos e Convênios

(71) 3651-8017 / 8053Telefone:
3

/ BA, CEP: 43.900-000



UND1 6.1 00MARATA

com ferro e ácido fÓlico, com
dados de identificação do Produto,
marca do fabricante, data de

fabricaçáo, Prazo de validade,
peso líquido e informaçÕes
nutricionais. O Produto deve ser

acondicionado em embalagem
íntegra, resistente, vedada
hermeticamente e limPa. A
embalagem deverá constar
externamente, os dados de

identificação e Procedência,
i nformações nutricionais, nÚmero

de lote, quantidade do Produto'
Seguir Normas Técnicas EsPeciais

deJcritas na Resolução RDC no

1 5Ot2O17 ANVISA. Embalagem

DE MILHO, fortificado

contendo

10

UND8.050DELINE

oualidade com sal' Embalagem
contendo dados de identificação

do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e Peso líquido

O produto deverá seguir as

recomendações do Ministério da

Agricultura e/ou Ministério da

SáUOe. Embalagem contendo

MARGARIN , de primeira

11

3,508.050

soja comestível. Embalagem com

125g com dados de identificação

do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, Peso lÍquido' e

registro no Ministério da SaÚde
la.e/ou

SARDINHA em lata, com oleo de

12

UND8.050BERTIM

de agulha, de Primeira qualidade,

embãlada a vácuo, tiPo traseiro,

com asPecto, cor, cheiro e sabor

próprio, embalagem a vácuo, em

saco Plástico transParente e

resistente, atoxico, constando data

de embalagem, valtdade e

informação nutricional, com selo

S.l. F. Deverá aPresentar asPecto

próprio da esPécie, não amolecida

nem pegajosa, cor: ProPria da

espécie, sem manchas
esverdeadas ou Pardacentas,
odor: PróPrio, tiPo de corte:

característico da Peça conforme o

oadrão descrito na Portaria n' 5 de

blt tlae e publicada no D'O'U' de
'18/11/88. Serão adotados os

critérios e padrÕes estabelecidos

na Resolução RDC n".12,

o2lo1lo1, ANVISA,/MS.

E, pontaCHARQUCARNE SECA -

em contendo

13

r
"8"

ESTADO DA BAHIA
ÉÉÉrerruRA MUNIcIPAL DE sÃo FRANclsco Do coNDE

sÃo FRANIISCU
oo coiloE

1,90 R$ 30.5e0,00

2,70 R$ 21.735,00

R$ 28.175,00

17,44 R$ 140.392,00

pnecÃo er-ÉrnôN tco - snp peal REGISTRO óe rneço tl" oot112020.3 ,

BA, CEP
SEDUC
43.900-000

cia, s/n, Centro - São Francisco do Conde /
Departamento de Contratos e Convênios

(71) 3651-8017 / 8053

Praça da tndePendên

Telefone:
4

UND,PALMEIRA
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5ÃO FRANOSIO
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§único-NospreçosprevistosnestecontratoestãoincluÍdostodososcustoscommaterialde
consumo, salários, encargos ,o.'ãit, p*idenciários e trabalhistas de todo o pessoal da

CONTRATADA, como também tãnàfiortà de qualquer natureza' materiais empregados

inclusiveferramentas,utensílioseequipamentosutilizados,administração,impostos'
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos -que, 

direta ou.rndiretamente, Se

relacionem ;;; iiJ cumprimento pela ç9NTRATADA das obrigaçÕes'

CLAU§ULA QUARTA . DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária descrito a seguir:

nidade Atividade Elemento de DesPesa: Fonte
15

05.35 6.275 3.3.90.32

PREGÃO ELETRO Ntco - sRp paRA RE GISTRO DE PREÇO N'001/2020 5 - SEDUC

da lndePendência, s/n, Centro - São Francisco do Conde

Departamen b de Contratos e Con vênios
(71) 3651-8017 / 805s

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

ospagamentosdevidosàGONTRATADAseTãoefetuadosatravésdeordembancáriaou
crédito em conta corrente, no prazo ã;;";úr-a 30 (trinta) dias' contados da data de

,"iúi.uçao do adimplemento do objeto licitado'

§loEmhavendoalgumapetdglcilimpeditivadopagamento,oplazofluiráapartirdasuae 
ãgularizaçao põr parte da CONTRATADA'

§2" A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração' em caso de mora'

será calculada considerando u ãuiu do vencimento da obrigação e do seu efetivo

pagamento,deacordocomavariaçãodo|NPCdolBGEproratatempore,

4,10 R$ 33.005,00UND8.050NUTRIMAIS14

PROTEí NA TEXTU RIZADA DE

SOJA, tipo carne, sem umidade,
cor escura, embalagem de 4009

com identificação do Produto,
marca do fabricante, Prazo de

validade e Peso líquido' O Produto
deverá seguir as recomendações
do Ministério da Agricultura e/ou

Ministério da Saúde

R$ 20.527 502,55UND8.050BONARE

de ervilhas em grãos, milho em

grãos, cenoura, batata cortadas

ám cubos, em conserva, cozidas
hermeticamente, estrutura e

tamanho uniformes, embalado em

latas de 2009, o mínimo de 3'99
de proteínas e máximo de 189 de

carboidratos Por Porção (1

xicara/1 309), devendo ser

considerado como Peso líquido o
produto drenado, matéria Prima
limpa e sã, com asPecto, cor e

odor, sabor ProPrios e textura

macia proPria de cada tiPo de

r ngrediente, livre de Íertilizante'
isentas de materia terrosa'
parasitas, detritos, ausência de

defeitos, cascas, resíduos de

vegetais.

SELETA DE LEG UMES, comPosta

15

TOTAL:V , novecentos e vinte e nove reais e cinqüentanoveentossetece50097 929 (
centavos

Praça

Telefone:
5

/ BA, CEP: 43.900'000
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os preços serão fixos e não haverá reajustamentos no prazo de 01 ano' a contar da

apresentação da propátt"-ou pi"çor. Caso haja interesse na prorrogação do presente contrato'

;; p*dr'poderaà sér realustádoé com base no índice IPC - FIPE.

§Unico-AreVisãodepreçosdependeráderequerimentodointeressadoquandovisar
recompor o preÇo que se tornou insuficiente, instruído com a documentaÇão que

.orprár" 
- 
o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato' devendo ser

instaurãoã iela propria administração quando colimar recompor o preço que se

tornou excess,Yo

CLÁUSULA SÉflMA. OBRIGACÓES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatorio e

daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:

a)Executarofornecimento/serviçoobjelo1Tt."-gqgStodeacordocomasespeciÍicaçÕes
ou recomendações efetuadas períôôr.rrRATANTE, em conformidade com o Termo de

Referência;
b) o fornecimento/serviço objeto deste contrato náo pode sofrer solução de continuidade

durante todo o prczo da sua uig6nti", .99'9n9o ser executados por empregados da

GoNTRATADA, sob a inteira ruriãnrãbirloaoe funcional e operacional desta, mediante

vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa GoNTRATADA, sobre

os quais manterá estrito e exclusivo controle'

c) zelar pela boa e completa *^".rõao dofornecimento/serviço contratado e facilitar' por

todos os meios ao seu 
"r.rn.", 

ããrôÉ açao fiscalizadora dos prepostos designados

peta coNTnÃrÀHre, atendendJ prôÃtàrónte às observações e exigências que lhe

forem solicitadas;
d) Comunicr, ã õóNTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento

do fornecimento/serviÇo; de qualquer natureza causado a
e) Arcar com todo e qualquer dano ou pre1ulzo

GoNTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequências de erros, impericia

própria o, oà uúiriares que esiejam sob sua responsabilidade;

f) Manter durante toda a .*".rçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçÓes

assumidas, todas as condições áá Àãoiiiirçáo e qualific?eao gi n^itts na^licitaÇão;

g) Efetuar pontualmente o pagam"nto d" todás as taxas e impostos que incidam ou venham

aincidirsobreassuasatividadese/ousobreaexecuçãodoobjetodo.presentecontrato'
bem como observar e respeitailt Lágltlrções Federal, Estadual e Municipal' relativas

ao fornecimento / serviço prestado;

h) pagar os salários e encargos ,oãiait devidos pela sua condição de unica empregadora

do pessoal designado puru 
"^"-.i.,õão 

Jo fornecimento/serviço ora contratado' inclusive

indenizaçÕe, 
- 
ãã"orr"nt", Oe 

- 

áciJãntes de trabalho' demissÕes' vales transporte'

obrigando-se, ainda, ao fiel 
"rÃíriÃuÃt,o 

das legislações trabalhista e previdenciárta'

sendo-lhe deÍeso invocar a existência deste contraio para tentar eximtr-se destas

obrigaçoes ôú transteri-las para a CONTRATANTE;

i) Adimplir o fornecimento/servifo objeto do 
. 
presente contrato no wazo e nas

especificaçõesequantidadesconstantesnoinstrumentoconvocatorio'visandoàperfeita
execuçáo deste contrato;

j) Cumprir toàã' us exigências e obrigações do Termo de Referência'

k) E vedada á-suUcontlatação p*.iuj à' iotal do objeto' a associação da CONTRATADA

com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, bem como a fusão'

cisão ou incorporação da coNiRerRoe, não se responsabitizando a CoNTRATANTE

por nenhum comprômisso.assumido por aquela com terceiros'

, ) r c onr rii?À;l 
f :::: ^:::3:#" áHfü*:: 

" 
:,?l'$; (;ill3' :T:.i?[i1'IÍiX I

acréscimos ou suPressoes que

SEOUC

6

-

43.900-000
OE

t ndepend ênci a, s/n, Ce ntro
DePartamento

- São
de Contratos e Convênios
(71) 3651-8017 / 8053

Francisco do Conde
Praça da

Telefone:

$



ir
JIt

*ti #f,'Àiltisco
m c[»l[lE

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65 §1" da Lei n'08'666i93

e posteriores alteraçÕes.

CLAUSULA OITAVA. OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

o CoNTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-

se a:
a) Fornecer a CoNTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato'

dentro das normas e condições estabelecidas em contrato;

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato, atestando a nota fiscal correspondente

à execução dó fornecimento/serviço por intermedio.do gestor;

c) Procede, , proti""çãO resumioa 
'do'instrumento 

de contrato e de seus aditamentos na

imprensa oficial, 
"oÁOiçao 

indispensável para sua validade e eficácia'

CLAUSULA N DE EXEC cÃo

o Regime de Execução do presente instrumento será indireto por preço unitário

PREGÃO ELETRÔNICO . SRP PARA REG ISTRO OE PREço N" 001/2020 5. SEDUC

- São Francisco do Conde

competirá a GoNTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato' ficando

esclarecido que a 
"õao 

à, omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não

ãi*ira à coilTRATÂoR oe total responsabilidade na execução do contrato'

§1o, O recebimento do objeto se dará segundo a Lei no. 8.666/93 e alterações posteriores,

sendo certà que, esgotado o pr^.õ de vencimento do recebimento provisorio sem

quatquer manifestação do Orbao ou entidade. GONTRATANTE, considerar-se-á

definitivamente aceito pela Adriinistração o objeto contratual, para todos os efeitos'

salvo justificativa escrita fundamentada'

§2' o secretário da pasta ou preposto Íormalmente indicado pelo mesmo ficará

responsavál pelo acompanhamento e gestão da execução do presente contrato'

cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei no 8'666/93' com as

cominações inerentes, a ineiecuçãocontratual, inclusive por atraso injustificado na execução do

contrato, sujeitará ã-'CôninnfÂOea multa de mora, que será graduada de acordo com a

õi.riárã" dá intraçao, obedecidos os seguintes limites máximos:

l- 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento

totaf O'ã oUiilaçao, ou ainda na hipotese de negar-se a CONTRATADAa efetuar o

1.etorço àã.ãr'çao, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua

convocação;
ll- 0,3% (três décimos por cento) ao dia., até o trigésimo dia de atraso' sobre o

,rtoi du parte do Íornecimento ou serviço não realizado;

llt - O,ií" 1iáte décimos pàt ."nto) sobre o valor da parte do Íornecimento ou

,"ruiçà não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.

§1o A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda

unilateralmente o contrato e aplique as demais sançÕes previstas na lei'

§2oAmulta,aplicadaaposregularprocessoadministratrvo'serádescontadadagarantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia

prestada - quando exigida, ,re, o, pbroa desta, a ç9NTRATADA responderá pela

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

administração ou, ainda, t" tói o caso, cob'ata judicialmente' Caso náo tenha sido

Praça da tndePendência, s/n, Centro' DePartamento de Contratos e Convênios
(71) 3651-E017 / 8053Telefone:
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exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do

ó;õ;";ú devido a corurnaiADA o valor de qualquer multa porventura imposta'

As multas previstas neste item não têm caráter compensatorio e o seu pagamento não

eximirá o CONTRAiíôô'ã; reiponsabilidade por perdas e danos decorrentes das

infrações cometidas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do co,ntrato ensejará a sua rescisão' com as consequênctas

contratuais " 
,, pr"uiitas na Lei no. A.óOOlgS e fostgriores alterações' A rescisão poderá ser

determinada por ato unilateral e escrito'Jo COfIfnATANTE nos casos enumerados na Lei no'

8.666/93 atualizada.

§3"

Testemunhas:

1

F 0 q 

'S-q?

T

lntegra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições

estabelecidas no prãã".* ii"ltrtório refeiido no preâmbulo deste instrumento' no instrumento

convocatorio e SeuS anexos " nu propósta do' licitante vencedor, apresentada na referida

licitação.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da cidade de são Francisco do conde - Estado da Bahia' que

prevalecerá sobre qualquer outro, po,. .ái' privilegiado que seja para dirimir quatsquer dúvidas

oriundas do Presente contrato'

E,porestaremassimjustosecontratados,firmamopresentecontratoem05(cinco)viasde
igual teor e forma nr'ói"r"nça das t"ttãh,r"Áás quà subscrevem depois de lido e achado

conforme' 
São Francisco do Cond e, 14 de agosto de 2O2O
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