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CONTRATO N" 663/2020
Termo de Contrato de Fornecimento que entre si fazem a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO e a Empresa
MABEL& COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
Pelo presente contrato que entre si fazem, de urn lado o MUNICIPIO DE CASTRO ALVES, Estado a
Bahia, com sede no Pra^a da Liberdade, n° 376, Centro, Castro Alves/BA, devidamente inscrita no Cadastre
National de Pessoas Juridicas (CNPJ) sob o n° 13.693.122/0001-52, representada pelo Secretario de Saude,
Sr. DERCIO REBOUCAS DOS SANTOS, portador do C.P.F. n° 022.479.735-23, doravante designado
simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa MABELE COMERCIO DE VEICULOS
EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede na Av. Luis Viana Filho, n 6462, Condominio
Manhattan Square, Edif. Wall Street West, Bloco B Sala 523, Paraiela, inscrita no CNPJ/MF sob n°.
35.457.127/0001-19, neste ato representada pela Sra. CAMILE VIANNA FREITAS, portadora do RG n°
882091208 e CPF 928.915.865-49, a seguir denominada CONTRATADA, tern entre si justo e acordado
celebrar o presente contrato para fornecimento, vinculado ao Pregao Presential Edital n° 026/2020 e
Processo Adminlstrativo 057/2020, Tipo MENOR PRECO POR ITEM, que se regera pelas suas normas,
pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposiedes pertinentes.

I

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tern como objeto REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE UM
VEfCULO, TIPO UTI M6VEL (AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO), TOTALMENTE
EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DESCRITOS NA PLANILHA E TERMO DE REFER^NCIA,
A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAtlDE DO
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES-BA, NO ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTES
DIAGNOSTICADOS COM O VIRUS CORONAVTRIDAE (COVID-19), nas quantidades estimadas nos
Anexos deste Contrato.
1.2. Integrant e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os sens termos, as disposicoes e condiqdes do Edital de Pregao Presencial n”. 026/2020, bem
como a Proposta de Pre9os da CONTRATADA, Anexos e pareceres que formam o procedimento licitatorio.
CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, PRAZO E CONDICAO DE ENTREGA
2.1. O velculo (UTI movel) deverao ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Castro Alves, no
horario das 8:00 boras as 17:30 boras.
2.2. O prazo de entrega do velculo (UTI mdvel) sera de ate 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento
da ordem de solicitacao expedido pelo setor responsavei.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor do contrato e de R$ 314.900,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos reals).
3.1.1. No valor achna estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execu^ao
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos socials, trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administra9ao, materials de consumo, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto contratado.
ITEM

descricAo

QTDE

1

AMBULANCIA TIPO C, FURGAO AMBULANCIA UTI - Ambulancia fiirgao
superior de 10m3 intemo, Okm, Potencia minima 130cv, Dire^ao hidraulica, Ar
condicionado Dianteiro original de fabrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas
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A90 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustivel minimo de SOL, tra^So
traseira, carga util minimo 1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, Medidas
extemas: comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas
intemas salao ambulancia comprimento superior a 3.080, altura superior a 1.890.
Descritivo Transforma^ao: Isolamento termo - acustico sem emendas para total
assepsia, conforrae ABNT NBR 14.561/2000; revestimento intemo nas laterais e
teto em (PRFV) Fibre de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso
antiderrapante em fibre de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armario
superior com pdrtes deslizante em acrtlico cdofecckmadb em Fibre de Vidro ^
cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; balcao com bancada para
medicamentos, local para guarda e fixaijao de prancha, portas deslizantes em
acrilico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento,
confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR
14.561/2000; armario para acondicionamento de cilindros de oxigenio 16 litros,
confeccionada em Fibra de Vidro de cor Clara, conforme ABNT NBR 14,
561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de seguran9a individual,
estofamentos em courvin de alta resistencia, com encosto de cabe^a, assentos e
encostos das costa individual e local para lixeira descartavel; banco do assistente
revestido em courvin de alta resistencia com poltrona anatdmica giratoria, com
cintos de seguran9a nao retrateis e encosto de cabe^a. maca retratil de aluminio
com colchonete e cintos de seguram^a; iluminacao interna com 03 luminarias
alogenas no teto, 03 Luminarias no teto em Leds e 06 Luminarias em Leds nos
armarios; marcador digital para bateria; 01 Faroi de embarque instalado sobre a
porta traseira; 04 Tomadas intemas 2P+T HOvca; 02 Tomada Interna 12 Vcc;
caixa de disjuntores instalado no armario de facil acesso; bateria auxiliar de 100
Ah; painel de controle central com chaves disjuntores termica; chave geral para
desligar sistema eletrico do furgao; conversor de 12 v para 1 lOvca de voltagem
para 1000 Watts; reles com fusivel; Sinaliza^ao barra com sirene de 100 watts
eletronica e 05 tom; luzes de advertencia fixadas nas laterais do veiculo, sendo
tres em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigenio com suporte para cilindro
de 16 litros; instalagao de um cilindro de oxigenio de 16 litros com valvula e
manometro; 03 Comaudos para teoca de cilindros no .painel central; xegua .de
oxigenio de 03 pontas com fluxometro / aspirador / umidificador. instalacao de
01 ventilador / exaustor; vidro fixo e com pelicula jateada nas duas portas
traseiras; vidro de correr e com pelicula jateada na porta lateral; vidro de correr
junto a divisoria entre a cabine do motorista e a do paciente; instalafao de 01
suporte para Soro fixado no balaustre; balaustre fixado no teto; acabamentos em
-ricaflex (vcdacao de todos os cantos existentes); reforco fixado no piso, embaixo
de todas as rodas da maca em aluminio

j

A UTIM6VEL DEVE SER EQUIPADA COM OS SEGUINTESITENS COMPLEMENTARES:
ITEM
1

2

3

descricAo
Monitor multiparametrico - Monitor Multiparametrico, de cabeceira, microprocessado,
basico. EspecificacSes: Deve ser composto de tela de no minimo 14 polegadas, deve
permitir as seguintes monitora^oes: ECG, Respiraffio, Temperatura, Oximetria de pulse, e
Pressfio ngo invasiva. Garantia de 2 anos,_____________________________________
Ventilador eletronico portitil- Ventilador pulmonar, microprocessado de transporte inter e
intra hospitaler, para uso em pactentes adultos e pediatricos durante 0 transporte.
Equipamento deve permitir fimeionamento com cilindro de 02 acoplado. Garantia
completa de 02 anos.
Bomba infiisora de pequeno poite peristaltica, para realizar infusOes precisas. Com taxas
de administraeflo de 1 a 999 ml/h . Pennite infusao minima de 24 ml e maxima de 9600
2
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I ml em 24 hs, indicada para uso hospitalar
Pre?o UnWrio Item I R$ 314.900,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos reals).
Pre$o Valor Total Item IRS 314.900,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos reals).
clAusula QUARTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6rg. 08.00- Secretaria de Saude
Unid.08.01- Fundo Municipal de Saude
PA-2032-Manuten9ao do Funcionamento das Unidades Bdsicas de Saude
PA-2050-Enfrentainento da Emergencia de Saude Publica Decorrente do Coronavirus (Credito
Extratordinario)
44.90.52.00 00- Equipamentos e Material Permanetite
02- Rec. De Imp. E Trans. De Imp. Saude 13%
14-Transferencia de Recurso do SUS
90- Operafdes de Credito Intemas
clAusula quinta - do recebimento e aceitacAo do objeto
S. 1. Os bens serao recebidos:
5.1.1. Provisoriamente, a paitir da entrega, para efeito de verifica95o da confonnidade com as especificapdes
constantes do Edkal e da proposta.
5.2. Definitivamente, apds a verifica9§o da confonnidade com as especifica9des constantes do Edital e da
proposta, e sua consequente aceita9ao.
5.3. Na hipotesede a verifica^o a que sc refere o subitem anteriornao ser procedida dentro do pFazo focado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.4. A Admmistr&93o rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especifica9des
tecnicas exigidas.
CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PRE^O
6.1. Os pre90S sao fixos e irreajust^veios por ter prazo inferiror a 12 meses.
clAusula setima - da vigencia
i

7.1. O prazo de vigencia da contrat&93o e ate 31 de dezembro de 2020, ou enquanto perdurar o estado de
calamidade publics.
7.1.1 A vigencia podera uhrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes 3 contrata9&o
sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins de inscri^o em restos a pagar, conforme
Orienta99o Nonnativa AGU n° 39, de 13/12/2011.
clAusula oitava - do pagamento
8.1.0 prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias dias ap6s a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada [
pelo setor competente.
I
8.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores n3o ultrapassem o montante de RS 50.000,00 ■
(cinquenta mil reals) deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentaQao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3. O pagamento somente sera efetnado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidoes Negativas de Debitos Previdenciarios,
Trabalhistas, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
8.3.1. O “atesto” fica condicionado a verifica9ao da confonnidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada e do regular cumprimento das obriga9des assumidas.
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8.4. Havendo erro na apresenta^o da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contrata9do, ou,
ainda, circunstancia que impe^a a liquida$9o da despesa, o pagamento ficaii pendente at^ que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Ne^a hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-& apos a compiovagao
da regulariza^ao da situafSo, n§o acarretando qualquer onus para a Contratante.
8.5. Quando do pagamento, sera efetuada a reten^ao tributaria prevista na legislate aplicavel, nos termos da
Instru^ao Normativa n° 1.234, de 11 de Janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
8.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a reten^do quanto aos impostos e contribui^des abrangidos pelo
referidoregiine, emrela^ao 4s suas-receitas prdptias, de»de que, a oada pagamento, ^resente a deolsa^de
que trata o artigo 6° da InstrufSo Normativa RFB n° 1.234, de 11 dejaneirode2012.
8.6. O pagamento ser& efetuado per meio de Ordem Bancaria de CrSdito, mediante deposit© em contacorrente, na agenda e estabelecimento banedrio indicado peia Contratada, ou por outro meio previsto na
legislac&o vigente.
8.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar corao emitida a ordem bancaria para
pagamento.
8.8. A Contratante n£o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura nSo tenha sido acordada no contrato.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA obriga-se a:
9!l. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi9&es, no prazo e local, indicados pela Administra^do, em
estrita observancia das especifica?6es do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicacoes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedencia e prazo de garantia;
9.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuario, com uma versao
em portugues, e da relate da rede de assistencia t^cnica autorizada;
9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13,18 e 26,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
9.4 Este dever implica na obriga9ao de, a criterio da Administra^do, substituir, reparar, conigir, remover, ou
reconstruir, as su&s expensas, no prazo maximo fixado no Termo de Referenda, o produto com avarias ou
defdtos;
9.5. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administra^So, ineroites ao objeto da presente licitafSo;
9.6. Comunicar a Administra^do, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras que antecede a data da
entrega, os motives que impossibilitem o curoprimento do prazo previsto, com a devida comprova^So;
9.7. Manter, durante toda a execu9§o do contrato, em compatibilidade com as obriga9des assumidas, todas as
condi9des dc habilita^o e qualifica?!!© exigidas na licita9So;
9.8. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, non mesmo pardalmente, as obrigafSes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestafdes a que esta obrigada, exceto nas condi9des autorizadas no Termo de
Referenda ou na minuta de contr^o;
9.9. Nao permitir a utiliza93o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi9So de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza^o do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;
10.10. Responsabiiizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscals,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, presta98o de garantia e quaisquer outras qim>
inddam ou venham a incidir na execu9ao do contrato.
/
CLAUSULA DtCIMA - DAS OBRIGAC^ES DA CONTRATANTE

|

10.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
V
10.2 Receber provisoriamente o material, disponibiUzando local, data e horario;
X's
10.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebidos provisoriamente com as
especifica9des constants do Edital e da proposta, para fins de acdtB9So e recebimento definitivos;
10.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga9des da CONTRATADA, atrav6s de servidor
especialmente designado;
10.5 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
4
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CLAUSULA DECEVfA PRIMEIRA - DA FISCAUZACAO
11.1. A fiscaliza^ao do presente Contrato serf exercida por urn representante da AdministragSo, ao qual
competirf duimir as duvidas que surgirem no curso da execu9So do contrato e de tudo darf ciencia k
Administrafao.
11.2. A fiscalizagSo de que trata esta clausula n&o exchii nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, -por qualquer irregularidade, ainda que -resultante -de in^eifeicdes tCenicas, ^ddos
redibitorios, ou ernprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nSo implica
em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666, de 1993.
11.3. O fiscal do contrato anotarf em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas com a execu£5o do
contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
detenninando o que for necess&io a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos k autoridade competente para as providencias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAC6ES
12.1. Eventuais altera$des contratuais reger-se-5o pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA ricarf obrigada a aceitar, nas mesraas condicdes contratuais, os acrescimos ou
supressOes que se fizerem necess^irios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da contratacao.
12.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado oitre os contratantes poderSo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL
13.1. S£o motives para a rescisSo do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lein0 8.666, de 1993:
I - o n§o cumprimento de clausulas contratuais, especificafdes, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de clAusulas contratuais, especifica^Ses, projetos e prazos;
IB - a lentiddo do sen cumprimento, levando a Administrac§o a conrprovar a impossibilidade da conclusao
do servico, nos prazos estipulados;
IV - o atraso inju^ificado no inicio do servi^o;
V - a intemq>9&> do fomecimento, semjusta causa e previa comunicafSo a Administrayao;
VI - a subcontratayao total, ou parcial do seu objeto sem autorizayfio do contratante, a associay^o da
CONTRATADA com outrem, a cessio ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou
incorpor^|K>, n|k> adnittidas no Contrato;
VII - o desatendimento as determinayoes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execuySo, assim como as de seus superiores;
vm - o cometimento retterado de faltas na sua execuy&o, anotadas na forma do § 1° do art 67 da Lei n°
8.666, de 1993;
DC - a decretaydo de falencia, ou a instauraydo de insolvdncia civil;
X - a dissoluyao.da sodedade,.ou falecimento da CONTRATADA;
XI - a alteraydo social ou a modificayao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execuy2o do Qmtrato;
XII - razfies de interesse publico, de aita relevancia e ample conhecimento, justificadas e detenninadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a CONTRATANTE e exaradas no
process© administrative a que se refere o Contrato;
XIII - a stispensfo de sua execuyfio, por ordem escrita da AdmimstraySo, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pubtica, grave perturbaySo da ordem interna, guerra, ou ainda per
repetidas suspensfies que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de
indenizaydo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaydes, mobilizayoes e outras
previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensSo do cumprimento das
obrigaydes assumidas, arf que seja normalizada a situay&o;
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XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administrafio, decorrentes de
servi^os, fomecimento, ou parcelas destes, recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbapao da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRA!ADA o direito de optar pda
suspensao de cumprimento de suas obriga$5es, atd que seja nonnalizada a situate;
XV - a ocorrencia de caso fortuito ou de for^a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execu^ao do
Contrato;
XVI - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo das
san^des penais cabiveis.
13.2. Os casos da rescisio contratud ser3o formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditdrio ea
aropla defesa.
13.3. A rescisao deste Contrato podert sen
13.3.1. detenninada por ato unilateral e escrito da Administra^o, nos casos enumerados nos incisos i a XU,
XVII e XVm desta clausula;
13.3.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a terrao no processo, desde que haja conveniencia para
a Administravao;
13.3.3. judicial, nos termos da legisla^do.
13.4. A rescisSo administrativa ou amig&vel devera ser precedida de autoriza^o escrita e fimdamentada da
autoiidade competente.
13.5. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XU a XV desta clausula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:
13.5.1. pagamentos devidos pela execu99o do Contrato ate a data da rescisao.
13.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretaii a execufSo da garantia contratual,
para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indeniza^oes a ela devidos, bem como a
reten^o dos cteditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem
das sanies previstas neste instrumento.
13.7. O tenno de rescisSo devera indicar, conforme o caso:
13.7.1. Balan^ dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.7.2.Rela(3o dos pagamentos jd efetuados e ainda devidos;
13.7.3. Indeniza^des e multas.
CLAUSULA D^CIMA OUARTA - DAS PENALIPADES
14.1 - Pela inexecufSo total ou parcial do contrato, a Admmistra$2o podera garantida a defesa previa, aplicar
a contratada as seguintes sanfoes:
a) Advertencia;
b) Multa moratdria de 0,2% (dois (tecimos por cento) por dia de atraso na execu9So do contrat;
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16° (ctecimo sexto) dia.
d) Multa compensat&ia de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato;
e) Suspensao temporaria de participa^ao em licita9ao e impedimento de contratar com a Administra^So por
periodo nao superior a dois (2) anos;
f) Declara9§o de inidoneidade para licitar ou contratar com Administra^So Publica
14.2 - O atraso mjustificado na execute do contrato, podera ensejar a rescisSo do contrato.
143 - As multas aplicadas, apos o regular procedimento administrativo, respeitado o contraditdrio, serao
descontadas dos creditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de ate 15 (quinze) dias, da
data da comunica^o oficial e, caso n3o cumprida, serSo cobradas judicialmente.
CLAUSULA DtiCIMA QUINTA - DOS CASOS OM1SSOS
15.1. Os casos omissos ou situates n§o explicitadas nas cl&usulas deste Contrato serSo decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposi^ftes contidas na Lei n° 10.520, de 2002, na Lei n° 8.078, de 1990 Codigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
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16.1. IccumbiM & CONTRATANTE providenciar a publica^ao do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, ate o qumto dia util do raes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.
CLAUSULA DECEMA S^TTMA - FORD
17.1. Flea eleito o Foro da Cotnarca de Castro Alves- Ba como competente para dirimir quaisquer questdes
oriundas do presente Contrato.
17.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e sens sucessores, em 03 (TRES) vias
iguais c rubricadas para todos os fins de direito.
Castro Alvas-BA, 23 de jonho de 2020.

MUNICII^O DE CASTRO ALVES
Secret&rio de Saude
Sr. DERCIO REBOUQAS DOS SANTOS
C.P.F. n" 022.479.735-23
Nomeado pela Portaria n° 07/2017 de 01/01/2017

CONTRATANTE

Choru/J
MABEU: COMERCIO DE VE1CULOS E1REL1,
CNPJ/MF sob n°. 35.457.127/0001-19,
neste ato representada pela Sra. CAMILE VIANNA FREITAS,
portadora do RG n° 882091208 e CPF n° 928.915.865-49

TESTEMUNHAS:

CPFn°tf 1 &
2)
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