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GoNTRATO No.01t2021
PROCESSO ADiilNTSTRATIVO No. OO7 t2021.

CAMARA MUNIC|PAL DE COELHO NETO, Estado do MaranhSo, inscrita no CNPJ sob o
no 06.779.540/0001-00, situada na Rua Rio Branco, s/n - Centro, cidade de Coelho Neto/MA.

REPRESENTANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICiPAL DE COELHO NETO, ST. RAfAEI OIiVETA
Cruz, CPF no 034.O73.363-22.

d fEfilttitl vALDENIR BoRGES DE oLtvElRA o23z31l2sta, inscrito no cNpJ no
40.229.914/0001-43, situada na RUA RAIMUNDo SERVULo DE L|MA, 622, BAtRRo CENTRo, na
cidade de Coelho Neto-MA, CEP,: 65.620-000

REPRESENTANTE: Sr. VALDENIR BORGES DE OLIVEIRA e do CPF no O23.73'1.823-78.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que ser6 regido pela Dispensa No 005/2021, pelas disposiq6es
da Lei Federal no 8.666/1993, pelos princfpios do direito p0blico e demais normas pertinentes i esp6cie,
ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cl6usulas e condig6es:

O presente Contrato tem por objeto a Contratagio de empresa especializada para Servigo de
Manutengio Corretiva e Preventiva e recarga de impressoras.
SerSo partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Refer6ncia e a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrig6es.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar6 d Gontratada o valor global de R$
15.863,71 (Quinze mil, oitocentos e sessenta e tr6s Reais e setenta e um centavos), conforme
descri96o abaixo:

ITEM PRODUTO QUANT./MESES V. UNIT TOTAL

0'1

MANUTENQAO E
RECARGA DE
IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL HP 861,
COM 4 CORES

15 250,15 3.752,25

02
MULTIFUNCIONAL PSON

1395 WIRELESS ECOTANK
COLOR

1_5 26234 3.934,50

03

MANUTENQAO E
RECARGA EM MAQUINA E
XEROX BROTHER DCP _

L5652DN

13 152,t2 t.977,56

04
MAQUINA BROTHER DCP

1617NW 13 83,80 1.089,40

05 FORMATAQAO 25 90,00 2.250,OO
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CONTRATANTE,

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETA

USULA SEGUNDA- DO VALOR CONTRATUAL

CArunnn MUNICIPAI DE coEtHo NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOOO / CNpJ: O6J79.541/ffitru(_ / rebfones: {98)3473 -t262 / t3O8

ED. vEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol,com.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAUNNN
MUNICIPAL DE COELHO NETO E A EMPRESA VALDENIR BORGES DE
oLlvElRA 02373182378.
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06
INSTALAQAO DE

PROGRAfVIAS
20 45,00 900,00

07
MANUTENqAO

CORRETIVA
15 40,00 600,00

08 CoNFTGURAQAO DE REDE 15 50,00 800,0o

09
MANUTEN9AO
PREVENTIVA L4 40,00 560,00

75.863,77

Os pregos permanecer6o irreajust6veis durante a vig6ncia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NO PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

As despesas decorrentes do presente Contrato correrSo por conta da seguinte dotagEo orgamentdria:

Fonte de Recursos: Pr6prios
6195o: Poder Legislativo
Unidade Orgamentdria: C6mara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e ManutengSo da C6mara Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - SERVIQOS DE TERCEIROS PJ

O pagamento ser6 efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos ap6s a
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que n5o haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA, mediante a apresentagSo de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada
da respectiva AutorizagSo de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) CertidSo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a Tributos
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), refererile a todos os cr6ditos tribut6rios federais e i Divida Ativa da
UniSo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos i Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751 , de 02/1012014, do Secret5rio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garanlia por Tempo de Servigo - FGTS, fomecido pela CEF -
Caixa Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Lei no 8.036/90);

c) CertidSo de Regularidade com a Justiga Trabalhista, CNDT (Certid6o Negativa de D6bitos Trabalhistas).

I - A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pelo responsdvel pelo recebimento dos objetos
licitados.

II- O pagamento ser6 efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

lll - O CONTRATANTE poder5 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizag6es devidas pela coNTRATAoo'^^.,-,,ATAr.rA 

ana..axra ^^^r^^.^ i^ r:^. SIV- Nenhum pagamento serS efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagSo qualquer . -iobrigagEo financeira que lhe for imposta, em virtude de penatidade ou ;naiimpje;"H-;;b N
descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou i atualizagS"\N
monet5ria. \
V- N5o serEo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquida@o de
obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplEncia contratual.

CArueRn MUNICIPAL DE coEtHo NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOOO / CNPJ:6.779.yo/Cff.7-@ / Telefones: (98)3473-7262 / 7308

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E+nial: camaramunicipalcn@bol.com.br
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PARAGRAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTO
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t/t- E vedada expressamente a realizageo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga banc5ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagSo
das sang6es previstas neste instrumento e indenizagilo pelos danos decorrentes.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es
que se fizerem necess6rios, al6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o
constante no art.65, $ 1o da Lei Federaln." 8.666/1993.

Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a AdministragSo poderd restabelecer a relagSo
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, allnea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovag6o documental e
requerimento expresso do contratado.

l- Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragSo deste Contrato Administrativo para
fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condig6es e no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia,
contados a partir do recebimento da respectiva AutorfzagSo de Fornecimento expedida pelo
CONTRATANTE, conforme especificag6es t6cnicas estabelecidas no Ato convocatorio e em sua
Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio, por estarem em desacordo
com as especiflcag6es t6cnicas exigidas no Termo de Refer6ncia ou com a Proposta de Pregos, no
prazo de at6 05 (cinco) dias fteis, contados apadir da respectiva Notificag6o;

c) substituir os objetos ticitados em que se verificarem vlcios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo mdximo de 05 (cinco) dias riteis da
constatagSo do vicio e As suas expensas, a crit6rio da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os tome inecuper6veis, improprios ou
inadequados d utilizagSo a que se destinam;

e) nio transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos i execug5o deste Contrato,
indicando seus enderegos f[sico e eletrOnico (e-mail), telefone, celular e fac-sfmiles;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragEo no seu estatuto social, razSo social, CNPJ, dados
bancdrios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fomecidos, sob pena de responder pelos danos
causados i AdministragSo ou a terceiros;

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuigdes e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdenciSrias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fomecimento;

$
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PARAGRAFO TERCEIRO - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

PAR RAFO QUARTO_ DA ALTE O CONTRATUAL

c
RAFO PRTMETRO - DAS OBRTGAgOES DA CONTRATADAPAR

MCAmena MUNICIPAT DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOOO / CNqJ: M.779.AO/c[]f]1{O / Tetefones: lg8,pa73-,262 / t3OB

ED. vEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serio
entregues os objetos licitados;

l) respeitar e tazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do
trabalho;

m) responder pela supervisSo, diregSo t6cnica e administrativa e mSode-obra necessdrias d
execugSo deste Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo guanto is leis trabalhistas e previdenci6rias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente i Administragio ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fomecimento dos objetos licitados, n6o excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

p) manter, durante a execugSo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele
assumidas, todas as condi@es de habilitagSo e qualificagSo exigidas.

O Municipio de Coelho Neto-MA, pessoa juridica de direito p0blico, por interm6dio da CAmara do Municipio
de Coelho Neto obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fomecimento;

b) acompanhar e fiscalizar o fomecimento dos objetos licitados;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado,
podendo recusar aquelas que n6o estejam de acordo com as especificag6es exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituigEo dos objetos da licitagSo reprovados no recebimento
provis6rio;

e) notificar a CONTRATADA para a substituigSo dos objetos licitados que apresentarem vicios
redibit6rios ap6s a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos d CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar i CONTRATADA toda e qualquer ocon6ncia relacionada com o fornecimento do
objeto da licitagSo;

h) prestar as infonnagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados petos empregados da
CONTRATADA;

i) propor a aplicagdo das sang6es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

O presente Contrato entrar6 em vigor na data de sua assinatura e findar6
eficdcia d publicagSo no Di6rio Oficialdo Municipio.

Par6grafo 0nico: A vigdncia deste termo poder6 ser aditivada, desde que
artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

N

PARAGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGA OES DO CONTRATANTE

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO DE VIG NCIA

CAruana MUNICIPAL DE coELHo NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.52GOOO / CNPJ: G.77g.yo/crrjj€o / Telefones: (9813473-7262 / 7gO8

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / Eflail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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CLAUSULA QUINTA_ DO PRAZO DE ENTREGA

ARAGRAFO UNICO

A CONTRATADA fica obrigada a errtregar o objeto deste Contrato na forma e no praza estabelecido no
Termo de Refer6ncia, contados a partir da data de recebimento da AutorizagSo de Fornecimento.

O prazo de entrega poderd ser prorogado, a crit6rio do CONTRATANTE, desde
que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeig6es
imprevistas e/ou de forga maior.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de
Refer6ncia, sem 6nus para a CONTRATANTE.

O recebimento do OBJETO LICITADO ser6 efetuado por funciondrio respons6vel pela CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO

@Aentregadever5ocorrernoprazo,formaelocaisestabelecidosnoTermode
Refer6ncia, mediante AutorizagSo de Fomecimento.

ffiocoNTRATANTE,observadooprazodeentrega'verificar6seooBJETo
LICITADO atende ds caracterlsticas especificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da
CONTRATADA.

- Nio serSo aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive ananh6es; vfcios de qualidade ou quantidade deconentes de fabricagSo ou de
transporte inadequado.

- N5o serSo aceitos objetos licitados diferentes das especifica@es estabelecidas
no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

- Os objetos licitados deverSo ser apresentados em suas embalagens habituais de
venda, sem nenhum tipo de violag6o

- Ap6s verificagSo da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos
provisoriamente, havendo aceitagSo dos mesmos, o CONTRATANTE emitir5 recebimento definitivo
mediante ateste.

- O recebimento definitivo n6o isenta a empresa de responsabilidades futuras
quanto d qualidade do objeto da licitagSo entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

Os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio ser6o devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitui-los no prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da NotificagSo, arcando com todos os
custos decorrentes.

- A substituigSo e as despesas decorrentes da remogSo e do transporte serSo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- A substituigSo dos bens n6o exime a CONTRATADA da aplicagSo da
penalidade por atraso na entrega.

d
Y
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USULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

TIMA_ DO RECEB'MENTO DO OBJETO LICITADOUSULA S

ARAGRAFO TERCEIRO

PARAGRAFO QUARTO

PARAGRAFO QUINTO

PARAGRAFO SEXTOI

PARAGRAFO SETIMO]

CLAUSULA OITAVA_ DA SUBSTIi O DOS OBJETOS LICITADOS

PARAGRAFO PRIMEIRO

ffi

CAunna MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho NetoMA / CEP 65.62GO0O / CNPJ:6.779.Yo/ffi1{O /Telefones:19813473-7262 / t3}g

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / Enail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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COELHO NETO ''Y-H
IPARAGRAFO TERCEIROI - Caso o prazo estipulado no par5grafo primeiro da clausula s6tima deste termo
n5o seja observado, serd cpnsiderada inexecugSo contratual

A CONTRATADA responderd solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os tome irrecuper5veis, improprios ou
inadequados d utilizagSo a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as
indicag6es constantes da embalagem, aplicando-se as disposi@s contidas no C6digo de Defesa do
Consumidor - Lei Federal no 8.078/19S.

As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada serio obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supressSo das clSusulas de garantia contidas no referido termo.

li de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagSo e ManutengSo do objeto
Contratado no periodo e nas condig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito ds sang6es
no caso de descumprimento das condig6es estabelecidas

A CONTRATADA n6o poderS subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como ced6-lo
ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisSo e aplicagSo das sang6es administrativas
cabiveis.

A fiscalizagSo deste Contrato serd efetuada pelo orgSo solicitante que poderS, a qualquer tempo, determinar
o que for necess6rio i regularizagilo das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagSo das
penalidades previstas neste instrumento.

@_Asocorr6nciasverificadasduranteaexecug5odesteContratoser5o
registradas em relatorio, cuja copia serS encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata corregSo
das inegularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

- A fiscalizagSo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vicios no objeto licitado,
e na ocorrdncia destes, n6o implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitarS a
CONTRATADA is sang6es previstas Lei Federal no 8.666/1993, e demais normas pertinentes d esp6cie.

- O atraso injustificado na entrega ou substituigEo
a Contratada is seguintes multas de mora:

a) multa morat6ria di6ria de O,O2o/o (dois cent6simos por cento) do valor da
em c€rso de atraso na entrega do objeto licitado, a julzo da Administrag6o,

dos objetos licitados sujeitar6 
N

respectiva Nota de grp"nno,N
at6 o limite de 1006 (oez no{$

$

CLAUSULA NONA_ DA RESPONSABILIDADE SaLIDAR'A

CLA,USULA DECIMA- DA GARANTIA

CL O E MANU

O OU TRAruS NC'A DOS
DIREITOS E ABNGA 6es conrrnaruAts

USULA TERCEIRA_ DA FISCALIZA

PARAGRAFO SEGUNDO

CLAUSULA DECIMA QUA,RTA_ DAS PENALIDADES

PARAGRAFO PRIMEIRO

cento),

M
CArumn MUNIctPAtDE coEtHo NETo-MA

Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho N€ro-MA / CEP 55.62GOOO / CNil: O6.779.*O/W700 / Telefones: {98)3473 -7262 / 7W
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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penAcnAeo Secur'roo - Diante da inexecugSo total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poder5,
garantida a pr6via defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

a) advert6ncia escrita;

b) multa de 1O% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensSo temporSria de participag6o em licitagSo e impedimento de contratar com a AdministragSo, por
prazo n6o superior a 05 (cinco) anos;

d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Priblica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigio ou at6 gue seja promovida a reabilitagSo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

- As sang6es previstas nas alineas "a', "C e 'd' poderSo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alinea "b".

ffi-SeacoNTRATADAenseiaroretardamentodaexecu95odocertame,n5o
mantiver a proposta, falhar ou ftaudar na execugSo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficar6
impedida de licitar e contratar mm o Municipio de Coelho Neto, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagSo das multas previstas
neste instrumento e das demais cominag6es legais.

@-Caber6aoCoNTRATANTEproporaaplicag6odaspenalidadesprevistas,
mediante relatorio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigSo.

- Ap6s a aplicagSo de qualquer penalidade ser6 feita comunicagSo escrita A

CONTRATADA e publicagSo no DiSrio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicagSo das penalidades de advert6ncia e multa de mora,

- As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificagSo, em conta bancSria a ser informada pelo CONTRATANTE

- Os valores das multas poderdo ser descontados dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigSvel ou judicialmente.

- Nenhum pagamento serd feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as
multas que lhe tenham sido aplicadas.

Constituem motivos ensejadores da rescisSo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei
federal 8.666/93.

- Os casos
Processo, assegurado o contradit6rio e

- A rescisSo
dos cr6ditos decorentes do Contrato,
sang6es previstas neste instrumento.

de rescisao contratual ser6o formalmente motivados nos autos do 
^Na ampla defesa. T

por descumprimento das cl6usulas contratuais acanetar6 a retengSo 
\\

at6 o limite dos prejuizos causados ao CONTFIATANTE, al6m das , 
O)

\N
\N
\

PARAGRAFO TERCEIRO

PARAGRAFO SEXTO

PARAGRAFO SETIMO

ffio

FARfcRAFo NoN

ffitno

tpenAcRnro securuoo

CAruann MUNIGIPAL DE coELHo NETo-MA
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C6mara Municipal

COELHO NETO

Qualquer comunicagSo entre as partes a respeito do presente Contrato produzir6 efeitos legais se
processada por publicagEo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro
meio de registro, nio sendo consideradas comunicagdes verbais.

A CONTRATADA dever6 manter durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es
por ela assumidas, as condig6es de habilitagEo e qualificageo exigidas na licitagSo.

O extrato do presente Contrato ser6 publicado pelo CONTRATANTE no Di6rio Oficial do Municipio,
obedecendo ao prazo previsto no par6grafo 0nico do art. 61 da Lei Federal no 8.666/1993, sendo a
publicagSo condigio indispensdvel A sua efic6cia.

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de COELHO NETO/MA, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas ap6s lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito.

Coelho Neto (MA), 05 de fevereiro de 2021.

Sr Oliveira Cruz
MUNICIPAL DE COELHO NETO

CONTRATANTE

Valdenir Borges de Oliveira
VALDENIR BORGES DE OLIVEIRA 02373182378

CONTRATADO

b
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