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^ iiSTADO DA BAH.A
P'*e'eiTjr3 \:ipe:cs

/ iíí^ «*' i® .1 AÍ\

Modaiidade: PREGÃO PRESENCIAL 008/2018

CONTRATO DE N^ J52/2018

Pe o preüenif: i -r no de Coiitr.-=to de
PFES"AÇÃO DE dERVIÇOS. região -e.a Lei
i- edera 8.666/93 e alterações posteriores,
que entre si cÇíeb.nm o MUNICÍPIO DE
íÉííCL iRA, oessoii iü;iaica os direito jblico
iCíter.ec, insciíta "c CNPJ/MF sob o
137Ir.571 COOt-3-f oon sede à Rua Pr3;;a São
lor.é. \i° 3.5, Cer*íro 'o quera - Bahia, neste ato
ref resentado por íoj Prefeito, o S . Ivan
Cláudio de Alrneide doravante denc 'inado

CCNTRATANTE ^ do out'*o a PTpresa
PAUFEPvRO K .T ;- ríDVEDOR CE AClISSO

A lU iERNET LrL'A. inserira nc CMP-J "/F n°

/.'0.22 •.526''D0 j1-wS. sediada à Pi.meira

Tr.av£i-,sa da R.i-i Sdronei Juca Medrado,
3/N^ Oentro, Marcíonílio Souza-BA, r.e-.de aío
-ei resentãds oeio Pr Élyton Marquei Souza
PaiifeiTj. ínsou.o iv) sob o 943.958.0'.^5-91, .
reeicente é •^firneir.. . ávessa 3 Rua ronel

juoa Madradc. £/N', Centro. Maioonflio
SouZc-BA. dennm ^ando-se a partir de agora
CCN'''RATA*)C F 5so;^/en firma-" o P 'sente
Te (.X tíe Conifalc, com base 10 Eu. tal do

Fregdo Presenciai n" 008/2018, 'egido no que
coute:', pela Lei -eceral n® 3 656, tie 21 de
{ünnri oe 1993 e ações sut sequ- 'es. e
pe.as ciausulss ♦ concições abaixo
esí3ü'?iecidas'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 1. v_/j*^sritui o cbjeío do presente cor,<;rato a o.:;ntrataç3u á - etnpresá e.;prc''â izada
oars a dispcr.ibiiização de finks de acesso à interneL coru o escopo de ^uydr as
demandas cio Muntcipío de Ibiqueta/Ba, ce acordo com os Duantítadvos e oemais
especificações técnicas constantes no etíi*,:al e seus anaxos, obedecendo ss
dispc-lições estabelecidas no Pregãc P-esenciai de OOd/2018. conforme autoi-ização
xjníí....a nc Processo Adrr,inistrativ;:> de rí° C.4n'2318. que inooiiendente de transcrição
mteg-a "síf instxnento.

áÜÁüSULA SEGUNDA - Dp OE EV^eCUÇÂO

2.1 O presente contrato tera o Rí^giine r'e Execuçãc iraireta pefj
Empreitada por Pceço Unitário. /

.^sê; 3L.C£í:TRC.'arwÜv."^.

tegir^*e
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QüÁUSULA TERCEíRA - VALOfl CONDIÇÔeS DE PAGAMcW ^O.

3.1 O vaio"- global deste contrato ü de RS 36.000.00 (trinta e seis mil reais), sendo
este. produto aos preços unitános dos itens consíames na lorma da planilha abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ÜNID ^QÜANT
V. ÜNiT

V. MENSAL
/ALOR 09

MESES

CCiVrRA-TAQÀO DE SERVIÇO DE
: INTERNET PARA SEDE

.PREFEITURA. SITUADO NA PRAÇA
ISÃO JOSÉ. N° 32, CENTRO. 01 ,

• (UM; LINK COM VELOCIDADE'
MÍNIMA DE 20 (VINTE) MB
INC^JNOO INSTALAÇÃO E SEM
LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS.
CÒNfRÂTAÇÃO DE SERViCO DE*
INTERNET, PARA A SECRETARIA'

"DAS ESCOLAS DA ZONA RÜR.AL '
^ 'SITUADO NA PRAÇA SÃO JOSÉ ' MB
- 32. CENTRO. 01 (UM) LINK COM .

VELOCIDADE MÍNIMA DE 01 (UM),
MB INCLUINDO INSTALAÇÃO E,
SEV. LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DEI
INTERNE", °ARA A SEDE DA
SECRETARIA DE SAÚDE, SITUADO •MB
NA RUA C7 DE SETEMBRO. i

3. centro. 01 (UM) LINK COV !
VElOCvDADE MÍNIMA DE 05.

'(CíNCO) MB. INCLUINDO;
iNSÍALACÃO E SEM LIMITAÇÃO 1

'DE USUÁRIOS.
ICONTRATAÇÃO DE SERVÇO DE
'INTERNET. PARA O CONSELHO

ITUTELAR SITUADO NA RRACA MB

4.1 NOVA, CENTRO. 01 (UM) UíM COM •
IVELOCIDADE MÍNIMA DE 02 (DOiS;'
iMB. INCLUINDO INSTALAÇÃO E]
[sem limitação de usuários. __
iCONtRAtAÇÂO DE SERVIÇO DE'
IINTERNET. PARA O PSF DA RUA |MB
PREDO CÍLIO. 01 (UM) LINK COM i

õ.: VELOCIDADE MÍNIMA D£ 03
i{TRêS)' MB, INCLUINDO
'INSTALAÇÃO E SEM LIMITAOÃC,
'DE USUmiO^ '
CCJvTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE.

1INTFIRNET PARA A CRECHE. í
^ ISiTüAOO NA RUA PEDRO CÍLíO. C': |

I(ü-v '̂. LINK COM VELOCIDADE iMB
Imínima de 02 (DOIS) MB,!
[_rNCL JIJ^DO 1NSTALAÇÂO_ E_ SEM |

.tQSÉ. 32, CENTRO. iBlOüE

R$ 100 R$ 200,00 R$ 18.000,00

R$ 100,00 RS 900,00 R$ 900,00

R$ 100,00 1R$ 500,00 P$ 4.500,00

:R$100,Dü 'RS 200,00 :r:S 1.800,00

R$ 100,00 RS 300,00 R$ 2.700,00

R$ 100,00 I RS 200,00 $ I.SOfffOO

ílí -CMPj-12. 7lSô7-,;OOCl-34
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LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS. ' ^^
CONTRATACÃC DE SERVIÇO DET
INTERNET PARA O ANEXO DO, '

CARLOS SANTANA, SITUADO NA , MB
RUA PEDRO CÍLIO. 01 (UMJ L/;VK"' ! 02
COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 02 i ,
(DOIS) MB INCLUINDO' j
INSTAIU^CÃO E SEM LIM^AÇÂO'
DL USUAPiOS. . 1 ___
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO D£Í
INTERNEI" PARA A SEDE DA
delegacia, SITUADO NA RUA; MB
LI2ETE RIBEIRO. 01 (UM) L.WKi ' Oi
COM VELOCID/\DE MÍNIMA DE 01 '
(Ü.M) MB. INCLUINDO INSTALAÇÃO

_E SEM LIMiTAÇÁO DE USUÁRIOS. ' _
CONTRÂTAÇÃG DE SERVIÇO DE
IN-TERNET PARA A SEDE DA CRAS. •

Situado na rua lizete ribeiro. , mb ,
01 (UM) LINK COM VELOCIDADE 02
MÍNIMA DE 02 (DOIS) MB.'
INCLUINDO ÍNS'^ALACÂ0 E ShV.i

J_IM!T.^ÂC D^US^U_Á^a 1
CONTRAT^CÃC DE SERVIÇO DÊ[
INTERNET 'PARA O PRONTO I
ATENDIMENTO DE SAÚDE, j
S^*T._.ADO NA RUA 07 DE MB 02
SETEMBRO, 01 (UM) LINK COM i
VELOCIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS)! j
MB INCLUINDO INSTALAÇÃO E^

_SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS 1 j
" "VALOR GLOBAL DÁ PROPOSTA

R$ 100,00 'rs 200,00

R$100,00 IR$100,00

R$1 CO,CO R$200,00

R$100,00 R$200,00

R$ 4.000,00

3.1 '! Encontram-se inclusos no -/alor supramenGionados todos os custos necessários à
execução dcs serviços ora contrjíadcc conforme esctfci^caclc no editai.

f^iráqrafo Primeiro: A CONTRATADA emiítrá Nota ."iscai/Fatura de acordo com os
serviços realizados, devendo a mesma ser devolvida á CONTRATADA, em caso cie erro.

Parágrafo Segundo: O pagamento fica condicionado à comprovação de que a
CONTRATADA encontra-se acimplenie com a reguiaridade fiscal, devendo ser
oomp;ovada inadianíe;

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional ae Pessoa Jurídica (GNPJ):
b) Cedidoc Conjunta de Débitos reiativos 3 Tributos Federais e á Divida Ativa da

União, expedida pela Secretaria Receito Federai;
c) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômicv Federal,

dentro do seu prazo de valioade (Lei Fecie''ai 8.036/1990 e 8.666/1993):
d; Cer:id:-"o Negativa ae Deoítos •rabalhistas dentro do seu prazo de v^dade (1^

Federai 12.440/2011 e 3665/1993;: / /

PRZC-i. ?ÀC JCSE 22, C£H~ftO. .'BlGUr hA-S.';. - CEP -c CíC-CVC - CLP; í: ''TCc?' 'OVJ.
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Prefeitura Viu^icipalde 'BíõÜEUA

e) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estadorno
qual se localiza a sede da lidiante. ou outro documento que o substitua legalmeníe.

f) Certidão Negativa de Déoitc para coirt a Fazenda Municipal, da sede da licitante
ou dcTiicilto, dentro do seu prazo de validade:

3.1.2- O pagamento será efetuado mensalmente, aíè o 10.^ (décimo) dia útil do m.ês
subseqüente a data da entrega da Nota Fiscal, mediante medição, com base nas
ordens de Serviços solicitadas peio Município no período,

CliÁUSULA QUARTA - ÇLASSIFíCAÇÃO DA DESPESA

4,1. As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação
"Ixacla na Lei Orçamentária Anual do Município de Ibiouera . exercicío do 2018 e
•xirrespondentss nos exercícios subsequemes

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
•AÇÃO - 2020
ELEMENTO - 33S039

EQNTc - O

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO - 2035
ELEMENTO- 339039

FONTE - 02

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAÇAO
AÇÃO - 2049
ELEMENTO- 339039

FONTE-01

ÇtAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5 1, Os preços inicialmente conirarados serão iIxos e irreajustáveis durante toda a
vigência do contrato, salvo na ocorrência da hipótese do arí. Ô5, inc. II, alínea "ci^ da Lei

8.666/93,

QiiÁÜSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Ccnstit J! obrigação da contratante:

a) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente com pessoa por ela
credenciada.

b) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato;

c) Efetuar, com pontualid&de, os pagsmenios a CONTRATADA, apôs o
cumprimento das formalidades legais;

d) Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA por escrito, a/^orrên;2(a
deeventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando rrazo^ara
a sua correção; / i /

SÃO vOSé 32. CcMTRO, ISIQUE r. ^.5-CÍSC -C-NPJ !3.7i2 Ç7V'0C0i-3-

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E



Sexta-feira, 11 de maio de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Ibiquera-BA

ESTADO DA BAHiA
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/

Sum

e) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA quando
devidamente identificados e uniformizados, aos locais em que devam executar
suas tarefas;

f) Arcar com as despesas referente ao combustível, quando na execução dos
serviços objeto do presente contrato;

g) Fornecer à CONTRATADA todos os esciarecimentos necessários para execução
dos serviços e demais informações que esta venha a solicitar para o bom
desempenho dos serviços ora contratados:

h) informar à CONTRATADA nome e telefone dc gestor do contrato e seu substituto,
mantendo tais dados atualizados;

i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratado:

j) Designar Servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto
deste instrumento;

k) Proporcionar todas as facilidades necessárias â boa execução dos serviços;

I) Promover acompanhamento e fiscalização dos serviços.

6.2 - Constitui obrigação do contratado:

a) Cumprir fielmente o conuaLc de forma que os serviços contraiados sejam
realizados comi esmero e petfeição;

b) Fornecer ao Municiplo os nomes dos empregados autorizados a tratar com a
Prefeitura Municipal de Ibiquera;

c) Fornecer à CONTRATANTE o número do telefone celular do preposto com
peífeito conhecimento dc cbteío do conímto, para o pronto deslocamento e
atendimento em situações de emergéncja ou de algum sintoma anormal nos
equipamentos;

d) Comunicar, imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, todas e
quaisquer irregularidades ou dificuldade que impossibilite a execução dc contrato;

e) Acatar as determinações do gestor do contrato que poderá sustar, total ou
parcialmente, a realização dos serviços mal executados ou sempre que
consicerar a medida necessária,

f) Assumir inteira responsabilidade pela conservação e iimpeza dos veículos ^
execução dos serviços, bem como c desenvolvimento de quaisquer/tipos Èe
serviços que estejam inclusos i-o objeto deste coníralo, / / /

>RACA SÃO JOSE, 22. CENTRO. IBlQUcRA-SA-CSF -

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E



Sexta-feira, 11 de maio de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Ibiquera-BA

^ ESTADO DA BAHÍA
ísm Prefeitura Municipal de 2S>OüêR/\

g) Fornecer aos seus empregados uniforme, calçados, crachás de identificação e
- equipamentos de proteção individual, obedecendo ao disposto nas normas de

segurança do Ministério do Trabalho:

h} Os empregados da CONTRATâDA, estando em serviço, deverão se apresentar
serhpre limpos e asseados. tanto no aspecto de vestuário e calçado quanto no de
higiene pessoal:

i) Responsabilizar-se na forma ca lei, por quaisquer danos causados diretamente
aos bens do MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa o. colo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
razão aa existência de fiscalização do Município:

j) Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital,
incluindo-se mão de obra e todos os tributos incidentes;

k) Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas,
previcenciários, fiscais, comefciais ou quaisquer ouíros decorrentes da execução
deste contrata, isentando o Município de qualquer resoonsabilidade no tocante a
vínculo empregatício ou obrigações previdenciárlas, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e
de qualquer tipo de demanda;

I) Não será permitida a sub-contrataçâo do todo, nem de parte do objeto do
presente Contrato, sem prévia anuência da Contratada,

m) Deverá a empresa manter atualizados cs pagamentos decorrentes da contratação
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a
cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possom vir a
ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto as leis
trabalhistas e prevldenciárias lhe asseguram;

n) A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais
causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda
que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 ho^as, as
providências necessárias para o ressarcimento:

o) Deverão ser prestados pela empresa, Iodos os esclarecimentos que forem
solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente;

p) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.

q) Responder integralmente peios danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimônio do Município em decorrência de açãc ou omíssèo seus
empregados ou prepostos, não se exouindo cu reduzindo essa responsabilidade
em razão da fiscalização ou do acompanhamento reali/atxi pelá^
CONTRATANTE; ' / /

.CSÊ. 22. CENTRO. ISIC ^ I? TM-.ZruãZt 1-2r
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r) Aceitar nas mesmas condições acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários dentro do limite previsto em lei;

s) Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à
documentação e atendendo prontamente às observações e exigências por ela
apresentadas;

t) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a tegisiacão em vigor quanto às obrigações

• assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas,
previdenciáríos, tributários, fiscais e comerciais;

u) Não utilizar-se deste contrato como garantia para qualquer operação financeira, a
exémplo de empréstimos.

v) Executar o objeto deste contrato em conformidade com as especificações
constantes no editai de convocação e a proposta apresentada.

CLÁUSULA SÉTtMA - DA ALTERAÇÃO

7.1. Este Contrato poderá ser modificado nos seguintes termos;

- Uniiâteraimente, a critério da Administração:

a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado;
b) Para modificação do valor decorrente da majoração ou redução quantitativa do objeto
contratual até o limite permitido por lei.

íl - Por acorao, quando:

a) Necessária a modificação de regime ou modo de execução, por verificação da
inadequação das condições originárias:
b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e
supervenientes, mantido o valor inicial;

Parágrafo Único: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste
contrato, os acréscimos ou supressões efetuadas até limite de 25% {Vinte e - r.-ico por
cento) do valor inicial do Contrato.

CLÁUSULA OfTAVA - DA RESCISÃO

3.1 Oar-sé-á a rescisão de pieno direito ceste Contrato, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóieses previsías no art. 78 e seguintes da Lei
n° 8.666/93. e /ou quanto a CONTRATADA:

a) Requerer concordata ou falência; //
b) Transferir a outrem, no todo ou em parte o fornecirriento/serviços d^c^jeto
contrato, sem a prévia autorização, por escrita, da CONTRATANTE: / / >

m m
Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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c) Não forem observadas as Ciáusulas e condições do presente Contrato, apôs
advertênda por escrito.

Parágrafo Único: Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, tendo ainda direito ao
pagamento devido pela execução do Contrato ate a sua rescisão.

CLÁUSULA NONA - DA FORÇA MAIOR

9.1 Caso c CONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido
de cumprir, total ou parcialmente, as suas obrigações, deverá comunicar o fato
im.ediatamente è fiscalização ainda que verbalmente, ratificando por escrito

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será «uspenso
enquanto perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer das partes propor o destrato,
ficando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento da importância correspondente ao
valor do que tiver sido fornecido.

Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE e c CONTRATADO não responderão entre si
por atraso decorrente de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 O CONTRATADO süjeÍtar-se-3, no caso de inadimplemento de suas obrigações, ás
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem pr?:aízo de
sanções civis e criminais, se for o caso. de acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual
redação, a Lei orgânica, esta no que couber, após o prévio processo administrativo,
garantido a ampla defesa e o contraditório;

10.2 Advertência dar-se-á, a critério da Administração, no caso de infrações leves;

10.3 Multas:

10.3.1 Por atraso no fornecimento/execução aos seA^iços, fica o contratado sujeito a
multa diária de 0.5%, sobre o toíal da compi-a. A multa será aplicada a partir do primeiro
dia após o prazo estabelecido para fornecimento/execução do objeto.

10.3.1.1 Caso o objeto da licitação, não tenha sido fornecido em até 10 (dez) dias do
prazo estipulado, poderá a Administração rescindir o Contraíado (quanto houver), sem
prejuízo da cobrança de multa e demais cominações previstas na Lei n°8.666/93.

10.4 Suspensão temporária do direito de liciíar e contratar com a Administração
Municipal será aplicada ao CONTRATADO.

10.4,1 até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em aL'Jsc
lomecimento/execuçâo dos seiviços. por mais de 15 (quinze) dias, no me^c^ontrajo
ou em contratos distintos, no período de um ano, / l /

PSAC-i SÂC' vOSÊ 32. CEWTRO. IbíQ JE EP $4..vJC - 0:.^.: ^3.7^£ç/-..'O001^-5
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10.4.2 até 01 (um) ano nos casos em que a inadimpíência acarretar prejuízos para a
Administração.

10.5 A declaração de inídoneidade para licitar ou contratar corn a Administração será
aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez na falta prevista no item 10.4.2.

10.6 Esgotados todos os prazos de fornecimento/execução dos serviços do objeto do
contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade CONTRATANTE, a
CONTRATADA ficará automaíicameníe impedida de participar de novas licitações
enquanto não ressarcir os danos causados á Administração Pública Municipal ou
cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.

10.7 As muitas previstas neste Edital poderão, a critério da Administração, serem
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a
depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.

10.8 Quando aplicadas, as muitas deverão ser pagas espontaneamente no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor
do objeto, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração.

10.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRASTANTE no prazo rrtáximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob
pena*de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

11.1 O presente contrato rege-se pelo disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, constituindo ato jurídico perfeito e conferindo às partes
signatárias direito adquirido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

12.1 O presente contrato passará a vigorar a partir de 22/03/2018, com término em
3 ./12/2018. podendo ter seu prazo prorrogado de acordo com o previsto no art. 57, inc.
il, da Lei n" R.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o foro do Município de Ruy Barbosa - BA, que abrange a Co.narca de
Ibiquera, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiacíc que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao presente Contraio.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o present^ termo dé
Contrato, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, dando-o como bom ÁtaWos^ia
presença de duas testemunhas. / / /

jCSF.. 22. CENTRO IBICÜE R--8^-CEP ^6 COC - uNPJ l2-.7iÊ.€7iyOOC1
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