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TERMO DO CONTRATO N9 250/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N9 062/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 127/2018.

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob n9 04.214.419/0014-05, com sede à Av, Barreiras, n9 825, Centro, na 
cidade de Luís Eduardo Magalhães - BA, neste ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. OZ1EL ALVES 

DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário e agropecuarista, portador da Carteira de Identidade RG 
sob n9 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n9 502.801.809-00, residente e domiciliado nesta 
cidade, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO, neste ato 
representada por seu Secretário, o Sr. DANIEL ALVARES DA SILVA, brasileiro, empresário, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade, ambos assistidos juridicamente pelo Procurador Geral do 
Município, Dr. TEÓFILO JERÔNIMO PENNO DA SILVA MOTTA, brasileiro, casado, advogado, portador da 
Carteira de identidade RG sob n9 10.158.469-24 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob n9 132.307.510-00 e 
inscrito na OAB/BA sob n9 44.338, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n9 21.690.964/0001-89, 
estabelecida à Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, n9 468, Cabral, na cidade de Curitiba/PR, neste ato 
representada por VIVIANE FERREIRA MARTINES, Procuradora, portadora da Carteira de Identidade RG 
n9 25.820.230-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob n9 259.371.868-42, residente e domiciliada na cidade de 
Poá/SP, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão Presenciai, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COLETES BALÍSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor total para o presente ajuste é de R$ 55.460,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos reais), de 
acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado peta CONTRATADA no Pregão 
Presencial n9 019/2018, entendido este como preço justo e suficiente para a execução do presente ' / 
objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO QTD.
VALOR

UNT

VALOR

TOTAL

1
Colete Balístico 

FEMININO,

- Colete completo à prova de balas para uso 

policial, dissimulado para uso por baixo das
03

R$ 700,00 R$ 2.100,00
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Tamanho P vestes, confeccionado em material flexívei de 

Polietileno, Aramida, ou composição de 

Polietíleno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de fogo, no 

Nível II para a proteção frontal (tórax e 

abdômen) e dorsal (costas), de forma que 

permita a proteção das partes vitais e que 

obedeça as normas exigidas pelo Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a 

Norma NU Standard 0101.3, ou mais atualizada;

- As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO II apresentado neste termo de 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo.

- O colete deverá ser acompanhado de uma 

capa externa sobressalente.

- As capas externas deverão ser confeccionadas 

em tecido com alta resistência a tração, 

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o 

item 8 e "logo" do ANEXO III deveram ser 

bordados em BOA qualidade.

- O Colete deverá possuir regulagem com 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário, 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo 

no mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir 

no mínimo 10 (dez) cm de ajuste, facilitando o 

ajuste e compensando o movimento do corpo e 

ainda, regulagem de altura efetuada por alças 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de 

comprimento e 05 (cinco) cm de altura. 

Conforme ANEXO III.

i
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- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

estar revestidos por uma capa interna de 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externa entre em 

contato com o painei balístico. Todos os coletes 

deverão possuir duas etiquetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta na face da 

capa interna de cada painel balístico {também 

na superfície de contato com o corpo).

- As etiquetas da capa externa deverão conter 

as seguintes informações no idioma português, 

de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome; logotipo ou outra 

identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar a etiqueta do painel 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; 

cuidados com a capa; modelo; data e 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Norma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome, logotipo ou outra 

identificação do fabricante; tamanho; modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a Norma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada; número de série; 

data de fabricação; data de validade da 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos

£77) 3628-9000
Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47,850 000, Luís Eduardo Magalhàes/BA
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Colete Balístico 

FEMININO,

Tamanho M

painéis balísticos.

- Além da especificação acima,, o colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

- O equipamento deve resistir à umidade, sem 

perder o grau de proteção adequado para o 

qual foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir 

que o servidor que utilizará o colete efetue os 

ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

- O equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOSI, II, MIE IV deste termo;

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco) anos 

com relação à validade do material balístico 

utilizado na confecção dos painéis do colete 

(vida útil).

- Colete completo à prova de balas para uso 

policial, dissimulado para uso por baixo das 

vestes, confeccionado em material flexível de 

Polietileno, Aramida, ou composição de 

Polietileno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de fogo, no 

Nível II para a proteção frontal (tórax e 

abdômen) e dorsal (costas), de forma que 

permita a proteção das partes vitais e que 

obedeça as normas exigidas pelo Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a 

Norma NIJ Standard 0101.3, ou mais atualizada;

- As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO II apresentado neste termo de

05 R$ 750,00 R$ 3.750,00
* t

cX
(77)3628 9000
Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduardo Mágalhâes/BA PTíiFEirysíA of 

LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES



PftEFSiTURA MUWK3RM. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
ESTADO BA BAHíA

c n r l  m.2U 4 w m s n  -os

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo.

- O colete deverá ser acompanhado de uma 

capa externa sobressalente.

- As capas externas deverão ser confeccionadas 

em tecido com alta resistência a tração, 

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o 

item 8 e "logo" do ANEXO ilt deveram ser 

bordados em BOA qualidade.

- O Colete deverá possuir regulagem com 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário, 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo 

no mínimo 05 (cinco} cm de largura e permitir 

no mínimo 10 (dez) cm de ajuste, facilitando o 

ajuste e compensando o movimento do corpo e 

ainda, regulagem de altura efetuada por alças 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de 

comprimento e 05 (cinco) cm de altura. 

Conforme ANEXO III.

- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

estar revestidos por uma capa interna de 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externa entre em 

contato com o painel balístico. Todos os coletes 

deverão possuir duas etiquetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta na face da 

capa interna de cada painel balístico (também 

na superfície de contato com o corpo).

- As etiquetas da capa externa deverão conter 

as seguintes informações no idioma português, 

de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome; logotipo ou outra

pííEfxnru&A DE
tu ÍS EDUARDO 
MACAIHÀES
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identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar a etiqueta do painel 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; 

cuidados com a capa; modelo; data e 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Norma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome, logotipo ou outra 

identificação do fabricante; tamanho; modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a Norma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada; número de série; 

data de fabricação; data de validade da 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos 

painéis balísticos.

- Além da especificação acima, o colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

- O equipamento deve resistir à umidade, sem 

perder o grau de proteção adequado para o 

qual foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir 

que o servidor que utilizará o colete efetue os 

ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

* O equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOS), II, IIIE IV deste termo,

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco)

LUIS EDUARDO 
MAGALHAES
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anos com relação à validade do material 

balístico utilizado na confecção dos painéis do 

colete (vida útil).

3

Colete Balístico 

FEMININO,

Tamanho G

- Colete completo à prova de balas para uso 

policial, dissimulado para uso por baixo das 

vestes, confeccionado em material flexível de 

Polietileno, Aramida, ou composição de 

Polietileno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de fogo, no 

Nível 1! para a proteção frontal (tórax e 

abdômen) e dorsal (costas), de forma que 

permita a proteção das partes vitais e que 

obedeça as normas exigidas pelo Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a 

Norma NIJ Standard 01013, ou mais atualizada;

- As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO II apresentado neste termo de 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo.

- 0  colete deverá ser acomoanhado de uma

06 R$800,00 R$ 4.800,00

caoa externa sobressalente.

- As capas externas deverão ser confeccionadas 

em tecido com alta resistência a tração, 

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o 

item 8 e "logo" do ANEXO III deveram ser 

bordados em BOA qualidade.

- 0  Colete deverá possuir regulagem com 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário, 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo 

no mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir 

no mínimo 10 (dez) cm de ajuste, facilitando o

___ c z

5(77)3628-9000
§) Av. Barreiras, 825 Centro, CEP 47.850-000, Lu is Eduardo Magííhães/BA
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ajuste e compensando o movimento do corpo e 

ainda, regulagem de altura efetuada por alças 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de 

comprimento e 05 (cinco) cm de altura. 

Conforme ANEXO III.

- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

estar revestidos por uma capa interna de 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externa entre em 

contato com o painel balístico. Todos os coletes 

deverão possuir duas etiquetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta na face da 

capa interna de cada painel balístico (também 

na superfície de contato com o corpo).

- As etiquetas da capa externa deverão conter 

as seguintes informações no idioma português, 

de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome; logotipo ou outra 

identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar a etiqueta do painel 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; 

cuidados com a capa; modelo; data e 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Norma NIJ Standard 

0101.3 ou mais atualizada.

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome, logotipo ou outra 

identificação do fabricante; tamanho; modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a Norma NIJ Standard
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0101.3 ou mais atualizada, número de série; 

data de fabricação; data de validade da 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos 

painéis balísticos.

-Além da especificação acima, o colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

- 0 equipamento deve resistir à umidade, sem 

perder o grau de proteção adequado para o 

qual foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir 

que o servidor que utilizará o colete efetue os 

ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

- 0  equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOSI, II, IIIE IV deste termo;

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco) anos 

com relação à validade do material balístico 

utilizado na confecção dos painéis do colete 

(vida útil).

4

Colete Balístico 

FEMININO,

Tamanho GG

- Colete completo à prova de balas para uso 

policial, dissimulado para uso por baixo das 

vestes, confeccionado em material flexível de 

Polietileno, Aramida, ou composição de 

Polietileno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de fogo, no 

Nível II para a proteção frontal {tórax e 

abdômen) e dorsal (costas), de forma que 

permita a proteção das partes vitais e que 

obedeça as normas exigidas peio Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a

03 R$ 890,00 R$ 2.670,00

- r?



SANiA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO M AGAÍmM s. 

ESTADO DA üAHíft
mOiSATts.̂ WiKXSí OS

Norma NIJ Standard 0101.3, ou mais atualizada;

- As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO II apresentado neste termo de 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo.

- O colete deverá ser acompanhado de uma 

capa externa sobressalente.

- As capas externas deverão ser confeccionadas 

em tecido com alta resistência a tração, 

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o 

item 8 e "logo" do ANEXO !ll deveram ser 

bordados em BOA qualidade.

- O Colete deverá possuir regulagem ccm 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário, 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo 

no mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir 

no mínimo 10 (dez) cm de ajuste, facilitando o 

ajuste e compensando o movimento do corpo e 

ainda, regulagem de altura efetuada por alças 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de 

comprimento e 05 (cinco) cm de altura. 

Conforme ANEXO 111.

- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

estar revestidos por uma capa interna de 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externa entre em 

contato com o painel balístico. Todos os coletes 

deverão possuir duas etiquetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta na face da 

capa interna de cada painel balístico (também

{77) 3628-9000 . ' r
Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP 47.850-000, Luís Eduàrdé IVjà^}hies/BA
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na superfície de contato com o corpo).

- As etiquetas da capa externa deverão conter 

as seguintes informações no idioma português, 

de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome; logotipo ou outra 

identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar a etiqueta do painel 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; 

cuidados com a capa; modelo; data e 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Morma NU Standard

0101.3 ou mais atualizada,

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome, logotipo ou outra 

identificação do fabricante; tamanho; modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a Morma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada; número de série; 

data de fabricação; data de validade da 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos 

painéis balísticos,

- Além da especificação acima, o colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

- O equipamento deve resistir à umidade, sem 

perder o grau de proteção adequado para o 

qual foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir 

que o servidor que utilizará o coiete efetue os

1177)3628-9000 ''' '' ' P; ' V
lA v . Barreiras, 825 - Centro, CEP 47-850-000, Luís Eduardo Mag^jháes/BA PRFFEJIU fíA OE

LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES
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ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

- 0  equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOSI, 11, IME IV deste termo;

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco) anos 

com relação à validade do material balístico 

utilizado na confecção dos painéis do colete 

(vida útil).

5

1

Colete Balístico 

MASCULINO, 

Tamanho P

- Colete completo à prova de balas para uso 

policial, dissimulado para uso por baixo das 

vestes, confeccionado em material flexível de 

Polietileno, Aramida, ou composição de 

Polietileno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de fogo so 

Nível II para a proteção frontal (tórax e 

abdômen) e dorsal (costas), de forma que 

permita a proteção das partes vitais e que 

obedeça as normas exigidas peio Ministério da 

Defesa -  Exército Brasiieiro, de acordo com a 

Norma NU Standard 0101..3, ou mais atualizada;

- As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO 1 apresentado neste termo de 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo.

- 0  colete deverá ser acompanhado de uma

05 R$ 730,00 R$ 3.650,00

caoa externa sobressalente.

- As capas externas deverão ser confeccionadas 

em tecido com alta resistência a tração, 

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o 

item 8 e "logo" do ANEXO III deveram ser 

bordados em BOA qualidade

y^A

# 7 )3623-9000
Av. Barreiras, 825 - Centro, CEP  47.850*000, LuísjfEc,

. _...___  __ _ ___.........
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- O Colete deverá possuir regulagem com 

sistema de fixação e ajust° ao corpo do usuário,, 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo 

no mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir 

no mínimo 10 (dez) cm de ajuste, facilitando o 

ajuste e compensando o movimento do corpo e 

ainda, regulagem de altura efetuada por alças 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de 

comprimento e 05 (cinco) cm de altura, 

Conforme ANEXO III.

- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão

estar revestidos por uma capa interna de 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externa entre ern 

contato com o painel bslísfco. "Todos os ^oíetes 

deverão possuir duas etiquetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta na face da 

capa interna de cada painel balístico (também 

na superfície de contato com o corpo). I

- As etiquetas da capa externa deverão conter ; 

as seguintes informações no idioma português, 

de forma legível e indelével, em cor 

contrastante: nome; logotipo ou outra 

identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar a etiqueta do painel j 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; j
I

cuidados com a capa; modelo; data e 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Norma NIJ Standard 

0101.3 ou mais atualizada

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma
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português, de forma legível e irdelével, em cor 

contrastante: nome, «ogctipo ou outra 

identificação do fabricante; tamanho; modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a Norma NU Standard 

0101.3 ou mais atualizada; número de série; 

data de fabricação; data de validade da 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos 

painéis balísticos.

- Além da especificação acima, o colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

- 0 equipamento deve resistir a umidade, sem 

perder o grau de proteção adequado para o 

quaf foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir 

que o servidor que utilizará o colete efetue os 

ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

- 0 equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOSI, II, IIIE IV deste termo,

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco) 

anos com relação à validade do material 

balístico utilizado na confecção dos painéis do 

colete (vida útil).

Colete Balístico

- Colete completo à prova de balas para uso 

policial, dissimulado para uso por baixo das 

vestes, confeccionado em material flexível de
R$ 770,00 R$ 5.390,00

(

6 MASCULINO,

Tamanho M
Polietileno, Aramida, ou composição c.e 

Polietileno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de fogo, no

07

/-

{77) 3628-9000
Av, Barreiras, 825 - Centro, CEP  47. -OOQr U
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Nível II para a protego frontal (tórax e 

abdômen) e dorsal (costas de forma que 

permita a proteção das partes vitais rs e k- 

obedeça as normas exigidas peio Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a 

Norma NIJ Standard 0101.3, ou mais atualizada,

* As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO I apresentado neste termo de 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo.

- O colete deverá ser acompanhado de uma 

capa externa sobressalente.
I

- As capas externas deverão ser confeccionada^ 

em tecido com alta resistência a tração, 

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o 

item 8 e "logo” do ANEXO III deveram scr 

bordados em BOA qualidade,

- 0 Colete deverá possuir regulagem com 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário,
i

através de fita aderente tipo Velcro, medindo 

no mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir 

no mínimo 10 (dez) cm ríe aj rste, facilitando o 

ajuste e compensando o movimento do corpc e j 

ainda, regulagem de altura efetuada por alçan 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de 

comprimento e 05 (cinco) cm de altura. 

Conforme ANEXO III.

- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

estar revestidos por uma capa interna da 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externa entre em

4
\

CY
(77)3628-9000
Ay* Barreiras, 825 - Centro, CEP  47.850-000, Lu ães/BA
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contato com o painel balítico. "odos os coletes 

deverão possuir duas etiq»rr t. r na capa externa 

{uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta na face da 

capa interna de cada painel balístico {também 

na superfície de contato ccn  o corpo).

- As etiquetas da capa externa deverão conter 

as seguintes informações no idioma português, j 

de forma legível e indelével, em cor  ̂

contrastante: nome; logotipo ou outra 

identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar a etiqueta do painel 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; 

cuidados com a capa, medeio; data e 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Norma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada.

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legível e indelével, em co: 

contrastante: nome, logotipo ou outra 

identificação do fabricante; tamanho; modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a Norma NIJ Standaid

0101.3 ou mais atualizada; número de série, 

data de fabricação; data de validade da 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos 

painéis balísticos.

- Além da especificação acima, o colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

§I arati»;
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-0 equipamento deve resistir à umidade, sem 

perder o grau de protego a dequado sara o 

qual foí projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permnti 

que o servidor que utilizará o colete efetue os 

ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

- 0  equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOS!,!!, ME *V desre termo,

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco) anos 

com relação è validade do material balístico 

utilizado na confecção dos painéis do colete 

(vida útil).
i

!
1

!
- Colete completo à prova de balas para uso ! 

policial, dissimulado para uso por oaixo das 

vestes, confeccionado em material flexível de 

Polietileno, Aramida, ou composição de 

Polietileno e Aramida, que proteja contra a 

perfuração de projéteis de armas de togo, r.o 

Nível II para a proteção fiontal (tciax e 

abdômen) e dorsal (costas), de forma que

11

i

i
1
|

1

Colete Balístico 

MASCULINO, 

Tamanho G

permita a proteção das partes vitais e que 

obedeça as normas exigioas peio Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a 

Norma NIJ Standard 0101 3, o j mais atualizada;

- As dimensões, áreas de proteção e peso 

máximo dos painéis balísticos frontais e dorsais 

deverão obedecer às medidas constantes do 

ANEXO 1 apresentado neste termo de 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos 

dos painéis definidos no referido anexo

- O colete deverá ser acompanhado de uma

!
| 36

i

I
ii

R$ 800,00
R$

28.800,00

caca externa sobressalente.
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- As capas externas devemo se confeccionadas 

em tecido com alta rc r  > >ri: a tração 

combustão e várias lavagens na cor PR£TA o I 

item 8 e "logo" do ANEXO Hl deveram se' 

bordados em BOA qualidade.

- O Colete deverá possuir regulagem com 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário, 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo : 

no mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir i 

no mínimo 10 (dez) cm de ajuste, facilitando o j 
ajuste e compensando o movimento do corpo e 

ainda, regulagem de alto a efetuada por alças | 

nos ombros, com no m >. t  10 (dez) cm cie 

comprimento e 05 {c r roj ;m de a:ivm | 

Conforme ANEXO III.

- Os painéis balísticos frontal e dorsal deverão 

estar revestidos por um̂ , capa interna de 

material sintético impermeável, de modo a 

impedir que a umidade externe ent. e e r  

contato com o painel balístico Todos os coletes 

deverão possuir duas etiquetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o \

corpo do usuário) e um* etiqueta na face da j
!

capa interna de cada painel oaiístico (também ;
j

na superfície de contato com o corpoj j

- As etiquetas da capa extetna deverão conter ! 

as seguintes informações no idioma português, j 

de forma legível e indelével, em cor j 

contrastante: norne; logotipo ou outra t 

identificação do fabricante, dizeres alertando o í 

usuário para consultar a etiqueta ao painel ;

balístico quanto a utilização e grau de proteção, ; 

cuidados com a capa: modelo, data e !
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fabricação; tamanho; uso masn Üno; certificado 

de conformidade com a Vr mi NIJ St ncvn'

0101.3 ou mais atualizada

- As etiquetas dos paíne 5 balísticos deverãc 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legíve1 e indelével, em cor 

contrastante: nome, 'ogotipo ou outra 

identificação do fabricante, tamanho; modrio 

Feminino; nível de proteção e certificado de 1 

conformidade com a Norma NiJ Standard

0101.3 ou mais atualizada; número de série; 

data de fabricação; dcta cie validade da 

proteção balística; munições que suporte 

(calibres, velocidades, peso e características do 

projétil); instruções de uso e conservação dos 

painéis balísticos.

- Além da especificação acinu, 0  colete balístico 

deverá atender aos seguintes requisitos 

complementares:

- 0 equipamento deve resistir à umidade, sem 

perder 0  grau de proteção adequado para 0  quai 

foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir 

que 0  servidor que utilizari- u colete eferue os 

ajustes necessários, independente do auxílio de 

outra pessoa ou ferramentas;

- 0 equipamento deve respeitar as definições 

constantes nos ANEXOS!, 1!, iliE ;V deste termo,

- Deverá ter validade mínima de 05 (cinco) anos 

com relação à validade do material balístico 

utilizado na confecção dos painéis do colete 

(vida útil).

í

1

i

!

i

1

I

j

8 Colete Balístico - Colete completo à prova de balas para uso 05 R$ 860,00 R$ 4.300,00

d

A

I
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MASCULINO, policial, dissimulado par ■ us: por baixo das

TamanhoGG vestes, confeccionado eo rr -> im Ç\ç>i -I

Polietiieno, Aram ida, ou composição de- ;
i

Polietiieno e Aramida, que proteja cor.íru d 

perfuração de projéteis de armas de fogo, no 

Nível II para a proteção montai (tórax e 

abdômen) e dorsai (costas), de forma oue 

permita a proteção tías partes vitais e quQ 

obedeça as normas exigidas peio Ministério da 

Defesa -  Exército Brasileiro, de acordo com a 

Norma NU Standard 0101.3, ou mais atualizada; j 

- As dimensões, áreas de proteção e peso I 

máximo dos painéis balístico: l ontaL e dorsais ' 

deverão obedecer às medidas constantes :o

ANEXO I apresemadu neste termo ue 

referência, admitida tolerância de 5% nos pesos I 

dos painéis definidos no regrido anexo. j
i

- O colete deverá ser acompanhado de uma 

capa externa sobressalente.
:

- As capas externas devei ao ser confeccionados 1 

em tecido com alta resistência a traçãc, .
I

combustão e várias lavagens, na cor PRETA, o | 

item 8 e "logo" do ANEXO íü deveram ser j 

bordados em BOA qualidaae í

- O Colete deverá pos^Jr regulagtm com , 

sistema de fixação e ajuste ao corpo do usuário, j 

através de fita aderente tipo Velcro, medindo no j

mínimo 05 (cinco) cm de largura e permitir no ,
í

mínimo 10 (dez) cm de ajud:-, facilita;tdr o ! 

ajuste e compensando o movimento do corpu e ;
i

ainda, regulagem de altura efetuada por alças i 

nos ombros, com no mínimo 10 (dez) cm de j 
comprimento e 05 (cinco) cm de altura. (

\ J
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Conforme ANEXO 111.

~ Os painéis balísticos f?v' a dorsal deverão 

estar revestidos por ume mn ■ntprma '( 

material sintético impermeável, ae nodo i 

impedir que a umidade externa entre em 

contato com o painel baliVcc Todos os coletes 

deverão possuir duas eticuetas na capa externa 

(uma em cada superfície de contato com o 

corpo do usuário) e uma etiqueta n« face da 

capa interna de cada painel balístico (também 

na superfície de contato com o corpo).

- As etiquetas da capa externa deverão conter 

as seguintes informações no ichoma português, 

de forma legível e indelével, em 

contrastante, nome; logotipo ou cutr, 

identificação do fabricante; dizeres alertando o 

usuário para consultar 3  etiqueta do painel 

balístico quanto a utilização e grau de proteção; 

cuidados com a capa, modelo, data -j 

fabricação; tamanho; uso masculino; certificado 

de conformidade com a Norma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada.

- As etiquetas dos painéis balísticos deverão 

conter as seguintes informações no idioma 

português, de forma legívc. e indelével, am cor 

contrastante: nome, .age tipo ou ou cru 

identificação do fabricante; tamanho, modelo 

Feminino; nível de proteção e certificado de 

conformidade com a :*Jorma NIJ Standard

0101.3 ou mais atualizada; número de série, 

data de fabricação; data ue validaae oa 

proteção balística; munições que suporta 

(calibres, velocidades, peso e características do
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projétil); instruções de i  o e onservação dos 

painéis balísticos.

-Além da especificação acima, o co'e balfsímo 

deverá atender aos seguintes requisito- 

complementares:

- O equipamento deve re- rt; r à umidade, sem 

perder o grau de proteção adequado para o 

qual foi projetado;

- Os pontos de fixação e ajuste deverão permitir '

que o servidor que utilizará o colete efetue os j 

ajustes necessários, independente do auxílio de | 

outra pessoa ou ferramemas, j

- O equipamento deve rc-:otitar as definições * 

constantes nos ANEXOS?., (!, 1ÜF jv desce te< me.

- Deverá ter validade mínima de 05 (cincoj
I

anos com relação à validade do material j 

balístico utilizado na confecção dos painéis do ’ 

colete (vida útil). |

• -  vaT ó r t o I E 7H

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustwei, Er-i s, transporte dos equipamentos, 
instalação, montagem e desmontagem, bem come as despesas com alimentação, transporte e 
hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumpnm-mto integral do objeto contratado, 
não cabendo quaisquer reclamações posteriores, consiüuindc-se, portanto, na única remuneração 
devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, acréscimos ou supressões ao Contrato de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado, resultante de acordo celebrado entre as partes, na forma 
dos §§ I o e 2o, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/1993, sempre que solicitada pela Administração, nas 
mesmas condições, desde que dentro do prazo contratual estabelecido.
2.4. Os preços dispostos no presente Termo, somente oodenío ser reajustados observadas as 
disposições contidas na alínea "d” , do inciso II, do artigo 65, da Lei Federai n- 8.666/1993.
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3.1. Os recursos financeiros para pagamento dav desfrasas decorrentes do presente certame ocorrerão 
por conta da seguinte dotação orçamentária:

ORGÃO/UNIDADE: 02.11.000 -  SECRETARIA MUNICPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E 
TRÂNSITO
PROJETO/ATIVIDADE: 06.181.038.2060 -  GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
FONTE DE RECURSO: 00 -  RECURSO PRÓPRIO

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (innta) dias, contados da protocolização da 
Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2. A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
4.3. A contagem do prazo para pagamento, e^arrlo o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste 1 ermo, iniciará somente quando da 
abertura do expediente de pagamento no órgão c ie  emitiu i  nora de empenho ou o contrato.
4.4. O pagamento devido a CONTRATADA será efetuado através de transferência bancária, após o 
fornecimento, devidamente atestado o cumprimento da obrigação, após a apresentação da{s) nota(s) 
fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pela Secretaria competente do Município.
4.5. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida a CONTRATADA para as 
necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
reapresentação para efeito de pagamento.
4.6. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, <rn mpótese alguma, servirá de pretexto 
para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento do objeto deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA -  DO GESTOR
5.1. Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e 
Trânsito, Sr. DANIEL ALVARES DA SILVA, a quem -ab* rá à fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme dispõe o artigo 67, da Lei Fedes al n? 8.666/1S93
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Responsável 
pelo Setor de Compras, que verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações 
contratadas.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. O fornecimento objeto deste Contrato deveoác se1- entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco} 
dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo CONTRATANTE, tudo em 
conformidade com as disposições do edital, da proposta vencedora da licitação e das cláusulas deste 
instrumento. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de imoo poderá ser adiado.
6.2. O presente contrato tem prazo de validade, até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado, 
a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos moldes da legislarão pertinente.

z&mxmx**- mi?*#.*
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJE o

7.1. 0 objeto entregue e estando de acordo com o previsto no rdica* de Licitação, na Proposta de Preços 
e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a > • j s  jçro  em vigor será recebido pelo CONTRATANTE 

mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula:
7.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do fornecimento com a 
especificação;
7.1.2. Definitivamente, após verificação da qualidade do fornecimento e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1. 0 objeto do presente Termo de Referência nosso: garantia cocai pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses contra defeito de fabricação apresentados por quaisquer peças adquiridas.
8.2. Prazo de validade de no mínimo 05 (cinco) anos, com relação à validade do material balístico 
utilizado na confecção dos painéis do colete (vida útil), a contar a partir da data de emissão do serviço.
8.3. No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos no equipamento fornecido deverão ser 
prontamente corrigidos pela CONTRATADA. Nesse? casos, c equipamento, componentes ou peças 
deverão ser substituídos por novos e origmais, sem ôr

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

9.1. DA CONTRATANTE

9.1.1. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor quando da sua contratação, de acordo com o preço, 
os prazos e as condições estipuladas neste Edital
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução da objeto contratual bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento do fornecimento;
9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas,
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qua quer cernpo, a substituição dos que julgar insuficientes 
ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a adjudicatária as sanções reguLn.eníares e contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampla deFesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução do contrato;
9.1.7. Notificar a vencedora, por escrito, sobre ,'mpe'feições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. O objeto deverá ser entregue em conformícade -cr. c ’
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9.2.2. Efetuar o fornecimento em estrita observe" c.a "js especificações deste Termo de Referência e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fisca' nr - ut ente rom e comprovação da regularidade fiscal 
e trabalhista;
9.2.3. Indicar um representante ‘segai com js pode es para representá-lo perante a
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 
penalidades contratuais e legais.
10.2. O CONTRATANTE poderá rescindir unPate-almcnte o rcmtm.o nas hipóteses previstas no artigo 
78, da Lei Federal ns 8.666/1993, sem a obrigação at indenizar a CONTRATADA, desde que não cause 
prejuízo à mesma.
10.2.1. Nas hipóteses de rescisão com base nos indsos I a XI, do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/1993 
não cabe à CONTRATADA direito a qualquer inde :: aç o.
10.3. O inadimpíemento das obrigações previstas v i  presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no artigo 78, da Lei Federa* ns 8.666/93, será comunicado pela parte prejudicada 
à outra, mediante notificação por escrito
10.4. A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a 
prévia e a ampla defesa, aplicar è CONTRATADA as seguintes sançcos:
11.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2. Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada à 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1. Em caso de fornecimento irregular dc ob; :to contratado ou descumprimento de cláusula 
contratual ou norma de legislação pertinente; 10% ': ?/ por cento) dc valor total do contrato;
11.1.2.2. Atraso injustificado no início do fornecimento do obiecc em relação ao prazo estipulado na 
cláusula sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência; 0,5% {cinco décimos por 
cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a 
multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente rescisão contratual;
11.1.2.3. Atraso na regularização do objeto rejeitado, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA rr-ita de 01% (u.n por cento) do valor do fornecimento 
questionada, por dia de atraso.
11.1.3. Rescisão contratual;
11.1.4. Suspensão temporária do direito ds psrt'cipar dc licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e
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11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar m t ntratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição c-i até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, u- será ..oru .-oida após a licitante ressarcir a 
Administração por eventuais prejuízos causados r-, "pós decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior.
11.1.5.1. Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será de 
10 (dez) dias da abertura de vista.
11.1.6. Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da intimação do ato.
11.1.7. A penalidade de multa poderá ser apücade cemuiarivumcr ■ com as demais sanções, e não terá 
caráter compensatório, sendo que a hua cobranca nãc isentará a obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos.
11.1.8. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 
garantia, além da perda desta, a CONTRATADA rs<penderá pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos peia sdminisliação ou, ainda. ,e foco :aso, cobrada judicialmente. 
Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Adnvr, str :;ã i. se reserzs : direito de descontar diretamente 
do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9. As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) do 
valor da integraüdade da avença.
11.1.10. Nos casos de inadimplemento ou inexecuçio totai do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe apiicição ba penalidade de suspensão temporária do 
direito de contratar com a Administração, além Je multa de ‘ 0% (dez por cento) do valor do contrato, 
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
11.1.11. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, -e:,dc que, se o motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, dev.-oameiue iuumcuüo e aceito pelo Município, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mendonjdas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente contrato somente terá eficácia v ó s  publicada a respectiva súmula no Diário Oficial da 
Entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GlTíA S
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Luís L L» j f H. 
oriundas do presente contrato.

-:gu ' i h   ̂ - r'A para dirimir dúvidas ou questões 
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13.2. E assim por estarem justas e CONTRATADA", as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, r •* o'- :ençs d#’ p ? 'rNas) testemunhas que, após lido, o 
subscrevem.

Luís Eduardo Magalhães - BA, 12 de Julho de 2018.

TEÓFILO J
Procufador

OZiE. JiW EIRA
V '.:t ii - fv u ’ if ps!

NIMO P. DA S. MOTTÃ
Geral do Município

KALESI COMÉRCIO DE
rnr1

DANIEL\ATVARES DA SILVA
See. Mun. de Seg. Ordem Púb. e 

Trânsito

/3ENTOS EiREÜ EPP

TESTEMUNHAS:

Walisson dõs Santos 
CPF: 052.703.875-05

Tiago Alves de Almeida 
CPF: 052.924.885-93


