
PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBL CA
TO LAURO DE FREffAS

('ON TRATO N' 1292018

311 NICIPIO OF LAURO DE FREllAN. pesoa inndra de chieno piiNi a. m,,tito no ( NPI \lí

ob on I

2 'O 8 N HHH
I
-an som sede na Praça loSo l huco on, Nanto % 25 - L entin nesu

Cidade. representada neste ato por sua auto bde maior a senhans Prefcita Moema babei Pano,

(iratruche, dorasante denomirado CONlRA1ANIE e de outre Unio a empicsa BANCO

54YTANDER (BRASIL) 5.A. insenu no ( NPJ MI sob o re' 00 400 888 0tM - D estabeleta.ia a

Atenida Presidente luscehne Kubitschek. 3 li. e 22.i5 Bloco 4 \ ila Ullmpia. Não P,mla sl' - ( EP

3-UÌ flL"dC 310 tdpf¢sdDlada (C|D., >Cil, JU½ L Alill\n C pHClid§ 104. OEd\diff ÖCDulfillddd

CON I RA1ADA can hase no, termos do Procewo Administratno N" 12NUG201Ntan aine si inste

e acordalo o pic,ente Connato. obsersacLis as diusulas e omdições a seguii

CLAESULA PRiilEIRA - DO OBJETO DO OT)NTRATO

LI. O presente instrumento tern por obeto a CONIRATAÇÃO DE lNSIlfUlÇÃO
FIN ANCEIRA PARA A PRESTAÇÄO. DI FORMA EXCI.Usit A, DE SERVIÇON

HANCARIOS. CO\CF.RNENTES AO PAGAMENIO DA REMLNERACÄO, IX)N

PROVENTOS E DOS BENEFÌCIOS DOS SERVIDORES PL BLILT)S, DOS AGENTES

POIÏTICOSDA ADMINISTRAÇÄO PERIICA DIREIA E INDIRETA; IEETUARO

PAGAMEYTT) AOS FORNECEDORES OFNIE MLNlCÍPIO E SEM CARilIR DE

EXCLUSIVIDADE. A CONNIGNAÇÃO EM FT)LHA DE PAGAMENIO DON

EAIPRÏlSTI%108 E FINANCIAMENTON CONCEDIDOS AON NI RVIDORES PÚBLICON.

DOS AGENTES POLfflfDS E DicilAIN SER¥lÇO.¾ BANCARION RI Gi LAMENIADOS

PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E ARRECADAÇÃO SECLNDÀRIA E

CENTRALIZADA DE iRIBETOS E PRECOS PL BLICON MONK IPAIS. CONFORME

IERMO DE REFERENCit E PLANII.HA DESTE IDETAL REQLiblTADO PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
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PARÁCRAFOthiCO

SSain Li ÍN/CE paFle egE3DIC ÅdSLC lil>UllmdBI tafflU NC Ífdlattims Í Nelli. O YOLUmbH

init 113 a i ÌIllele « JU CWlall t MillHOD31 1 i J/ O CUCCou \llnmal lii\o 4

06 5, Corn indas as 10stfüÇÜC3 C ducUmcGhl C 001 t' pcOll. O
l

ildÌ C NCU al10\um

complementando o preacnte t entruto para todos os los de direno e obrigando a:, partes ao seu

tumpumenu. em todos ou seus termos. mdusu e a Proposta de hev Ja O)N l R.A 1 ADA. naquilo que

flŠU CulllidTldf CMC 1115tfDITiefila

O
CLAt 51 1.A SEGUNDA - DO VAI.OR

2.1. Pelo objeto do [Neseme negocio jundh.a.a )N I R A I
A\ i F pagata a CON I RA I

M)A no Valar

t Hobal de R57.13&730,(99- (Sete milhões cento e trinta e seis mil setecentos e trinta reais e sessenta

e note centavos):

. . ÖÜtO Uldü¾ØN 00 \dlOE pfc\lttD 00501 ( IJUM.lla, 10dn> O' IHollbs. UlnifibUI CHCJigth

trabalhislas incidentes sobre o obieto deste ( antrau.. de acordo com a legislação em \igur:

1.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, otýeto da presente licitação, estarão incluídas

nos preços propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada.

ElÃOSULATERCEIRA-DASOBRIGA(,'OIJ04CONTRAIAN11

3.1 E telual os pagamentos de salarios de seus scrudores por mierm dio da instnuiçou Financora

3.2. Intormai sempre que schutado peh, 41unicipio de I auto de freitas. o saldo da marµeni

consignável dos salärios dos servidores por ocasião da solicitação de créditos.

33. Enviar a relaçà) nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem crediudo hcm

EUlnD 4 delTKils dadOS llcCURSJTION NOÌltll3dCS pfÌJ Inkl11Ul(SU Balldfl3. COTH 3DÎ .CAÑOLla 0110\ RI de

ILU1Til did Lill da $3Îd Off\\sta potra n pagamento dos salö-in,

3.-4. Ìrit TOlar a IONTIDHÇÕ 83DLitTlu. d pic\lk3D de p t'alT10DI L nl ¿tniciedCDCL1 de Jtd ØÊ lunti

did DEA 3DLCS Öd OfCil\U ÖlgUIH61Ìl2dÇÃ illìTC Ellu\11110 0) AG 1000150' RON SCT.ldofta

3. .
|CJJlstefD 05 ICLür US IlcLCybalks pdFd a in lUdd SU do Edgdl101|lO-pdT3 J Latild du $Îlllliclplo

de Í JtlfD de Ì Tell3N 1HJD(idd |Utito d ÍTid00 JO Í iridikcRd all '' did LA.Û JUltf101 d ÅJiI Ad

ÖlSpOfiÑÔl/. 50 ddN ICCLifs d b 501\ lŠDfth
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3.6. Eentrabzai rm Insutuiçúo I
inanecira o pagamento av, Fameeedore, t redores e Prestadores de

Serum de Nhmicipo de Laure de Freda uhrangendo a administraçúa direta e indireta

3.7. Nos casos em que possua gestão na definição do agente financeiro, o Municipio de Lauro de

Freitas e seus anuentes deverão:

3.7.1. Direcionar para a Instituição Financeira os recursos das transferências voluntárias da União, do

Estado e convênios, ern consoaãocia com a instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional

00 I We alteraçõcs posteriores:

3.7.2. ('entralizar e manter na lustitui Su i manceira as apheagnes únanceirin e a mm imentação dos

recursos oriundos de repawes du I
Inuto e d.1.irrecadaväo Inhuuna de quakµter n t;neta iundita, bein

como de outras Enites de ambile national e ou miernaeuanal

3.7.3. Iranslerir. Centrabral e morimentar na Instituição I mancena os recurws :eechidos no Fundo

de Parnetpação dos Municipios il PM). bem t.omo as demais transferenaas umstituuonais cm De
1

3.Ñ. Our'âmit 35 Ill ffTKiÇ CN C dOCUllldDidÇÜO Ilds.L's.skid a <\eLUÇJO ÔUS SC'\lg N pnT pdfle Öd

ÍT15IlÎllly 0 10dntelfd, cum 3 indt.lúØ C CXCÌu 10 de Nel\lduft's

3.9. \ÍUDICT Ild ÍlbtBIUÇÙØ Ë\ndIltelf.i (Udds 34 NHas AbpODON Id de C 110B10100td e 611d11Celta e

TEnd à g31antlE Hi dCSempenÎlO des settlÇas dculffcOl;¾ da Citid\\lddúL C4tabeÍCLldd 110

BJL 10 presente neste lerme de Referoncia, exceto os sceuuns oriundos de coniëmos e ou contrato,

com obrismoriedade de mot imentação em outra mstituiçào por to!ça de ka ou exigencia du org3e

3.1(L Promover a definitiva e completa transferência para a Instituição Financeira dos serviços que,

na data da completa implantação dos sisternas, estejam sendo prestados por outras instituições

únanceiras. considerandose o carater de eselusaidade dos seniso, mencionados neste leran de

Reterancia. Essa translerência devera ser precedida de entendimento enne us panes. titando

conwynados em instrumemos especificos os respediros termo, Je piestaçño Je sen iços. ee fuso caso.

3.11. hsumii integra! responsalahdade na D rma da le: e perante orgne, Os abradoies. pela

necessåria observância das regras aplicáveis à presente contratação no tocank am seus asped

formais, orçamentários e contábeis e pela adequada aplicação dos rectusos desembolsados pela

ÌnsillulinD F lnOOL:Cif3.

I
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3.12. Designar no mmimo 02 (tros) prelsmionais integiamcs da equipe teenn.a do \Lmopio de Latuo

de Erenas. gite serùo reponmen pelo relaconamento corn as ieensus da Ut A TR \! Al] \

l

CLAUSUI.A QUARI A - DAS OBRIGAÇÖF.S DA CON I RATADA

4.1. Cumprir tempesúva e corretamente as condições desk 1ermo de Referência. no que concerne a

prestação dos serviços listados. pratos e demais cinosulas estabelecidas.

41. Oferecer atendimento e serviços aos servidores municipais em condições, no minirno, iguais às

ofertadas aos demais clientes da instituição Financeira e qualidade compativel com o mercado,

4..3. E umpra as dhpas! Des da Res i M 06 e i 919 10 de BMEN que estabelecen as condi nes

para a prestaçào de ser\n.ca de pagameno de salanos, apoentadona, e simlaws sem sobranca &

determinadas tanias. hem as Jemais disposções legain e procedimemak pertinentes ao serviço obieto

do presento

4.4. Permor e fauhur a inspeçño des SFR\ B,05 e a nst.ahtavan ou ,upenisão peo \hmicipo de

Lauro de i lettas, ennferna wmemente e oportuno au \1umelple de i
.».ro de i rena,

43. Onnunicar a fiss.ahraçào ou a supenisao do \1uniapo. de Laura de iici.» = cor:encia oc

qualquer tala ou condiç3a que possa atmsar ou in pedo a reaivaçño dos M R\
\

i o no todo ini eni

parle

4.6, Responder por danos causados dircomente ao Murnup:o de lauso de ] witas nu a tercaros,

decorrentes de ua vulpa ou dolo na execuyao do CON I R A I nno exchimdo nu ledurmdo essa

responsabibdade a facahtação ou o ammpanha,wrwpelo \lumapm de I
aura de i retta,

4.7. Realual truestimanos sisando a modernua ão e ao a.ompanhamento da cohãño tecnolouaca

necessária para melhorias na prestação dos SERVIÇOS e proceder, sem önus para o Municipio de

Lauro de Freitas, todas as adaptações de seus softwares necessárias ao aprimoramento e perléito

funcionamento do histema de Pagamentos

4.8. \lanta sistemas operaconais e de miormanca ompanta- com o \hmicípio de Lauro de

l icius. capazes de bem prosci os se os e toineem promameno, as mérmaçðes necessáriss ao

ammpanhamento de mas imema nes 0,aneena, e anna, que Mem reyneiidas. Je forma que todas as

operaçúes sepm telas por meio eletromw e n nu. Sendo yec no uno de incompaubihdade todas e i

i

despesas necessinias para tal adaptaçño orrelän poi conta da insinuitäe lanancena.
4 r
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4.9. Heuvar os creditos de salários dos servidores do Municipio de Lauro de Freims. por meio de

conta salario e ou conta corrente. ¿prantindn as condições e mene es de lantas pwa os se uintes

senyn. cunsoante au degosto no \n i da kesohasän 3 40-1 Jufm. An. Ja i ho i 238 Un c

Art 6 .
Inuso ll, da Resolugäu 4 124 06. mde da 8 \( IX

4.AL lransferència, Lulal 00 parcial. Jos creditos para outras m5tituições:

4.12. Naques. totais ou parciais. dos créditos

4.9.3. I amecimento de cartão magnënen e de talonario de cheques para movimentação das creditos

O 4.9.4. I icarão sob tesponsablidade da Instilmção Fmanseira, as despesas com seguros, entreya,

transporte, carga. descarga. tohutos, encargos trabalbstas e presidenaanos detotreme, da execução do

obieto desta licitaçãw

4.10. L onceder ao Município de Lauro de Ereitas mençäe de tarifos pela prestaç3o de sers iços de

pagamento dos créditos da folha de servidores em conta mantida na insatuição Fmanceira.

4.11. Disponibilitar arquno eletròmco de toda a mosimentaväe financeira lettratosi de todas as

contas bancarias do \1unicipio de I aure de I tenas e seus annente, no prate ma ime de D- L on ke¡a,

ate o dia utd subsequemt

4.11 l reculat as mers icos decorrentes do presente
l

LRMi) DF RLI URI Wl \ eni abschito slyiks.

por seus prepostos licando asom vedaJa a diu]gacão. pot qualquer modo e a qualquet titulo. sem

presa e expressa autoritatão do Mumapio de I auro de i reitas de quAluel daJo nu informação

dLUTC3 de CaddSÎfD JUGUDJ! C 00 \ d10TC FGl100CLit0TION de fells f üTk loll31 N A

Â.Î3. Pian10\Cl J abertura de conta, salarum e contas Leiretites, dos senukre da Murleiriti de

Í lllD Åt Ì Teltüb. cfCiudDdu J 00ÍCid dC 60tha dattilllenlow C li5510dlüTse DQtessane, nÎhcl\ddo ti

dispo,to no nem 5 4 deste TE RMU Di RH L Rl M lA

4.14. Designar no mimmo O 4 (tres piellwionais mteerantes da equipe teemca Ja Instittuono

Financeira, que serão responsavets pelo rekalonamento com os tecnicos do Muniapio de I auro de

Freitas;

A,Î .
RCiggh3f ti ŠflUlf ÖLi niar:Jem consionatel Jos saLinos. no caso de coine a de credito, aos

SUf\ldilD
,
NOLClÎdfidO|3EdÎÅ 0* 10Í Inld t to RCLCA IIM¾ 3tl ML110Llpi At i UT Ï itit39.

4.16. Disponibili73F relalÒ¾Ít.B periÒdiCO 3DJ ÍtiCOS C sintelitos em meio digna e impressos, e les

por solicitaçäo do Municipio de Lauro de Freitas, quando tur necewario, contemplando. pagamentos
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efetuadas Hugueados. cesh\oqueados, por periodo, norne, CPI. agencia. Lunta ormnte e salor, ne

prazo maximo de 04 icincol dias úteis para os pagamentos realizados dos ultimos 60 isementa, dia, e

no prazo maximo de 40 armal dias, para na reahrados em periodos superiore, un anteriormente

referiJo

4.17. Comurücar formalmente à euuipe tecnica do Muniapio de Lauro de Ereitas esemuais

alteraçòes na franquia de sertiços bancanos evendais, de prderonua ante, Jo iniae de sua ugenua

ClÂUSL LA Qt INTA FORMA DE PALAhll N FO

em t0Did COFTUT11C TRd!Illda pcIn \lLillitiplU TRi ÍnSIRUlÇÜØ 83DL3Ild 110 dla 00 LEC 11 JUS 100413¤¾

recebidos. em tales correspondente aos pre os praticados e dualgado, na laheb de antas da telenda

IDSilllllÇÙ

5.2. O valor ofertado na licitação pela proponente vencedora (lance) será pago em moeda corrente

nacional(R$) em uma única parcela e sem qualquerdesconto, devendo ser realizado na Conta Corrente

a scr måleada pelo Municipio. no prata roasuno de ifl iden do apos a data do naia da swenaa

colitidiuaÍ

5.3. U atraso no recolhimento do talar homologada acarretara a aphcação de smilta diana de

it125"o itero sirgula tento er inte e cinco por certal sobre o valor total

PARAGRAFO PRL\1EIRO

\o casu da t.XTNERAlADA denar de cumpnr quak¡ucr dispoogno contramal e se o lato for

dCL1ddlllenLC CUmpfat3d 05 p393fllèlÎOk deilAUN 1103130 feldus JW 4ttf 3 pdDdendM SC|8 (CS Udd

Öfúlllllì3 C IDICgTRÌltlflic. S¢113 prejul/O de QUd!Mjüff IllOdlÒd5 pUllli.l\a\. 001 0011 031103 LUffl 8 01

LI. At LA N141A DA RI BRICAOR( AilEN1ÃRIA

6.1, \ prestnit Í1tling a TI e Utdifc10Fa Onth pdTa O \lUUKiple de Ì
JUru ÔL Í ICliis CNLelo le put a

tel:rc a tarifa cobrada para cada credito reahtado. a ser Oxada entre as partes, em dor surrespondene
i

41
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aos preços praticados e dàulgados na tabela de tarifas da lnstituiçào Financora. a que alude os ilens

‡ T de Icrme de Referenaa

6.2. M despesas ain a execução deste (11\lRAIO. para o exauaa curreme. referentes ao

pagamento de tarifas. seräo pres Istas em delas3e orçamentana a torna da ução 0.7 - \1anutenção de

Serviços T enicos e Adrninistrativos da SEFAZ e elemento de despesa 339039. As despesas a herern

executadas nos exercicios seguintes, serão supridas ern orçamentos de exercleios futuros.

6.3. A receita advinda de obieto desta licitação serà creditada em rubrica de receba especiß.a.

O
ClÃOSt LA SÉTI31A - CONI)IÇÕf6 GERAIS DE PRESIA( 50 DON SER\ IÇOS

Î.Î. () ilUnit! 4 Af Í lllTú Öd 6ECHUN ddtWJEd 010 0011 UOÎH Ol J lOkillUlgd | Midiltafd UnadO% Øs

procedimentos e.stabelecidos neste lerma de Referoncia. ormidöncias no sentido de formalizar a

abertura de conta-corrente salario em nome de funcionúrio mumeipal para a operauonalização do

tenu de pagonnenha

.2. Os serviço, hancúrim para pagamentos do tuncionalsmo munit tpal e pug;amento de harnecedores

crio presudos ern Smhho nauonal

7.3. (1 p.igamento do luncionabsmo munlapaL melubbe demmo terceim saLulo. sera reablado de

acordo com o calendûrio delmdo pelo \1umapio de I auro de I rcitas

.4. Os pagamentos seino eteluados por mierrnedio de credito :m cona t.onente sinin de funchmano

illUllitiP3 U LiO ÍØTildCCADT.

7.5, b moduhdades de pagamento por cart30 magnence ou ordem bain.arm su p, der3a set utiluado

nu edeu de 901000105 UtWTi lestflÇOes unto ao Banco Central da Dra I

7.6x A relação entre a Institujção Financeira eo fûncionalismo municipal serú reyida pela legislaçào

pertinente e pelas normas do Banco Central de Brasit

7.¯.
A lusutuitäe 1

inanceira adotara. em enn¡unto com o \\umario Js. I
aure de I rena-. obsen alas os

procedunentos estabeleudos neste teime de referenaa proWJenuas nn mtuito de uabthrar a abenura

de s.nem coverite junto a propru insthuisän Emanceira em nome d honnedme da Administração

I)ireta, para opetacionalitaçùo do sistema Je pgamento do muniapal
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7.8. O Municipio de l auro de Freitas iieara isento Jc toda e qualquel tarifa. tasa ou cobran a similar

não pra ista no EditaL no lermo de Referentu ou no ('ontrato, melumne de cientuais despesas que

ACLDETdn'\ U Im dlÎUÇÀ 01 AfflMZ3ÇÜ U TUÍ ElTlUÌJÇÑO de *bt¢TDJ LOITl d Ìlf¾ÅldddC GC pfPTliÎlf d

operacionalização do contrato. ressalvados os casos onde hap a obrigatoriedade de cohtansa de tarifas

estabelecidas pelo Banco Cemral do BrasiL

7.9. A Instituição Financeira não Íàrä lui a remuneração oriunda des cofres puthees municipais pela

prestação do< servi os ao \1umelpio de Lauro de I reitas.

7.10. A Insutuição I inanceira poderú ennadet. sem carater de exclush iJade. anprestúnos e

linanciamentos. mediante consynaçño em Mha de paymerne. na terma da leg asan niumapal

vigente

CLit SULA OIT AVA - DA VIGÉNCIADO COil RATO

8.L U prB7n de nyenau do contrato e inado a parur da data da ma ammatura e tera a duragäo de 60

essenta) meses podcnde or pauropeki na , rencia de quamque is hip I.C-C' L flida lle d(f_ U

Jalon 806504

1. rt u i ntratant . h endo prorrogação. os preços sofrerän rea;ume muaL cakulado

pela uriação acumulada do Indice Nacional de Preços ao ( onsumidor 1NPC, do Institum Hrasileiro

de ueogratia e Estatistica - IBGE. contado a partir da data do micio de comrpto. na conforme acordo

emre a pane,

CLÁfSELA DÉCINIA DA FUNDA\1ENTACÃO
10.L (> preacnte Insnumento decorre do woodunemo bataton contido no Piecesse timmistiathe

de interewe da becTetaria \1unicipal da fazenda Procewo AJmuustratiu N 12NUb|2018. na

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MAIOR OPERTA,tudo en; conformidadecom a I ei V

84666/93 e älteraçðes, Lei Federal N° 10 520/02, Lei Complementar N 023/06 e Aherações e dema

disposi nes contidas no Edital.
N
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CLÂUSULADÈCINIA PRIMEIRA -DAS SANÇÔES E PENALIDADES

1 LI Pela inexecução total ou parcial do contrato a Adminktração poderá, garantida a privia defesa,

aplicar a contratada. obscr\ando a gras idade das faltas cometidas, as seguintes man hem

ai adwrtonaa:

bl multa:

ci suspensän temporana de partiapaçào em ilensão e impedimento dc contratar com a Adinimstras.no

por prato não superior a 2 ilois) anos;

J i declaração de imdoneidade para leitar ou contratar com a Admimstração Publica enquante

perdurarem os motivos determinantes da puniçën ou ate quc seja promovida a reabilitucún perume a

própria autoridade que aplicou a penaEidade. que será concedida sempre que o comratado ressarcir a

Administração pelos pre mzos resultantes e após decorrido o prazo da simção aplicada com base na

alínea anterior.

1L2. Se a rnulta aplicada for superior ao valor da garantia prestadamalém de perda desta, responderå o

contratado pela sua diferen a. que sera descartada dos paganien:es centualmente deudos pela

Admmistração ou cobrada ludicialmente

11.3 U taler das muitas podelà ser descontado da nota naca ou Ja credito exotente na PMi E eni

relagüa a contratada t aso o valor da muita seja superior ao credilo existente. a Jiierença swa cobrada

na forma da leL

4 As muitas e outras sançúcs aphtada.s so poderão ser releradas. motoadarnentc e por conveniëncia

fTllfllsifdû\d. DICdilflit dlO Öd idflUliblf3du. ÖG iddlhcIllt ¡MÎŒtdda

künÇÒL% 1941 pfd\lkWE SÜØ lildepdBACDION <DIFU U. POddlld NCE dg leddBN 1-0 3dd, UU

CUITlU dl1\3DltDle, NCTTI pic)Ul/u AC DULTin TUUÀlda% G.thÍ\LIN

PARAGRAFO SEGUNDO

I dB3,0 inlüstlÑ 60 TM f\Œu no de ( Onifaht D peludo >UXricE U 20 ITulla! Clat go ord dBadjar O

IfstibŠO 00 i DEILTULO
s

!

9
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(l.AUSL LA DECI%1A SEGI NDA REClbÄOf ONTRATL AL

12.1. A madimpläneia parual ou total por parte da (DNIRAIAln. das dausulas e condições

estatse.ecidas no presente ( ON l RA 10 awegurata a O IN IR \ La i t o dueño de Ja-lo por

resemdido, medmnte wouleação, atrates de ellan. enuegne diretamente ou por a la postal com pinta

de recebimento, ficando a entene da CON TR A I ANJ l I dedatat rescindido a presente LUl\ [RA IO

nos termos desta dausula e ou aphear as multa, piemtas neste termo casinahaal e as dernais

penalidades pres istas na I et \\ 8 666 93

12.1.0 presente CONIR410 podera, amda ser resundido por quaisquei dos motiros previstas no

\rtigo 78 da I ei N° 8 unn R

12.3. No caso de rescisão por razões de mteresse pubbeu a LU\lR\l\l\lL emiara a

( ON I R \ T ADA as iso pres ut Colvi antecedenaa Je Mi (trmta> dias

12A \ rescisão se dara de pieno direita. mdependentememe de asiso ,m interpelação iudaial ou

curajudiemL not easos preristos nos lnaso, l\. \ e \\ ll do Utign 78 da i
ei A S non R

12.i Em qualquer caso de rescisSo sera obsertado o Penagrahi t mco do Artigo 78 du Lei V 8 660 94

12.6. \ OW1ILil \D\ reconhece os direnos Ja \dmmi tra 10 em caso de renc in admmisu31Psa

prensta no Art li da l
e: k 8 0fd 9,

PARÃGRAFOÚNICO
O Contrato será tescindido de pleno du eue independentememe de mta posis äu µda ul ou e

straiudiaal

para apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada;

a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato

b) Fahr ou dissolver-se;

c) Transferir,notodo ou em parte as obrigaçôes decorrentes deste contrato.

( I At NULA DÉCDlA IERCEIRA - FISCALIZAÇÃO
13.L 4 i UN I N A 1 A\ \ I Oscablar L U 3p!OU%Cl C 00 500 C\C U BWICBC CA ( C (ICI



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CLÁUSULADÉCIMAQUARTA- FORO

14;L Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato

coin exdasão de quälqueroutros por mais privilegiadó que seja

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é expedido o

presente ('nntrato em 04 (quatro) itas que 000 C LKhado onk Tie. e ass nado pe as pane ænDalanks

e pekt, totemunhas abano identticadas

l auro de FreitacBA. 02 de outubro de N A

vlUNICT O DE LAURO DE TÃ Túñ
Mogurstr o - Prefeita

BANCOSANTAND TauMp

I I s i E i! I N I I A S: ama M4tcos aida


