
)

ESTADOD0ilANAN{AO
PODTR I.IGISI.AINM

C6mara Municipal

COELHO NETO

r1

ir|l
itt
i
$
ii

No do

ta

D|SPENSA No 006/2021
GONTRATO No.01t2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. OO8I2O21.

CONTRATO ADMINISTRAT]VO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAUNNN
MUNICiPAL DE COELHO NETO E A EMPRESA A. E. L DE SOUSA

CAMARA MUNICIPAL 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 OIiVEiTA
Cruz, CPF no 034.073.%3-22.

A. E. L. DE SOUSA, inscrita no CNPJ No: 07.306.54210001-36, situada na Rua Deputado
Raimundo Bacelar, n.322, bairro Centro, cidade de Coelho Neto/MA.

REPRESENTANTE: Sr. ANToNO ELEOMAR LOBO DE SOUSA E dO CPF NO 264.232.513.04.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que serS regido pela Dispensa No 006/2021, pelas disposig6es
da Lei Federal no 8.666/1993, pelos principios do direito p0blico e demais normas pertinentes d esp6cie,
ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cl6usulas e condig6es:

O presente Contrato tem por objeto a Aquisigio de G6neros Alimenticios.
SerSo partes integrantes deste contrato o Ato Convocatorio, o Termo de Refer6ncia e a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrig6es.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar5 d Contratada o valor global de R$
17.179,50 (Dezesseis mil, cento e setenta e nove Reais e cinquenta centavos), conforme descrigSo
abaixo:

CONTRATANTE

ICONTRATADA

CLAUSULA PRIMEIRA_ DO OBJETO

cLAusuLA SEGUNDA- Dd vetoa corurnnruet

ITEM PRODUTO MARCA UNID. QUANT
V.

UNITARIO
TOTAL

01 Aeticar Cristal Kg 150 3,10 465,00

02 Agua mineral500 ML Psiu Fardo 350 15,50 5.425,00

03 Agua mineral20L lndai5 GalSo 250 7,40 1.850,00

o4 Caf6 sol0vel2AO g Original Unid. 140 17,60 2.464,00

05 Leite em p6 de lata 400 g Unid. 50 15,15 757,50

06 Leite em po 400 g Semissima Unid. 400 6,60 2.640,00

07 Refrigerante 2 L Coca Cola Unid. 150 7,60 1.140,00

08
Polpa de frutas 500 g (Maracuj6,
goiaba, acerola, caiS e bacuri),

Pura poupa Unid.
200 7,60 1.520,00

09 Che 6 chas6 Cr- 180 5,10 918,00

TOTAL 17.179,59./
ValorTotal RS 17.179,50 (Dezessete mil, cento e setenta e nove Reais e cinquenta cenlavosl,z'
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CAuene MUNICIPAI DE coEtHo NETo-MA

Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 55.62GOOO I CNPJ: O6.779.*O/W1{O / Telefones: (9813473-7262 / 7308
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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Os pregos permanecerSo irreajust5veis durante a vig6ncia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NO PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

As despesas decorentes do presente Contrato correrdo por conta da seguinte dotagio orgament6ria:

Fonte de Recursos: Proprios
OrgSo: Poder Legislativo
Unidade Orgamentdria: C6mara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e ManutengSo da CAmara Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Materialde Consumo

O pagamento ser6 efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos apos a
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que n6o haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA, mediante a apresentagSo de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada
da respectiva AutorizagSo de Fomecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certid5o 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), referente a todos os cr6ditos tribut6rios federais e d Divida Ativa da
Uni5o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos i Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n" 1.751, de 02|1U2AM, da Secretirio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

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

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

| - A nota fiscalffatura ser6 conferida e atestada pelo respons6vel pelo recebimento dos objetos
licitados.

lI- O pagamento serd efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

lll - O CONTRATANTE poder6 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

IV- Nenhum pagamento seri efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagSo qualquer
obrigagSo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpl6ncia, pelo
descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou i atualizagSo
monetdria.

V- Ndo serSo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagio de
obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplOncia contratual.

VI- E vedada expressamente a realizagilo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga bancflria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplica$o
das sang6es previstas neste inskumento e indenizagSo pelos danos decorrentes.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou
que se fizerem necessdrios, al6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o
constante no art.65, $ 'lo da Lei Federal n.o 8.666/1993.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS O AMENTARIOS

RAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTOPA

PARAGRAFO TERCEIRO - DOS ACNESCITVIOS E SUPN ES

\wCArueNa MUNICIPAL DE coETHo NETo-MA
Rua Rio Brancq S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62G.O0O / CNPJ: @.779.yO/O@7& / Telefones: (98)3473-1262 / 73OB

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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Cr{u

Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a AdministragSo poder6 restabelecer a relag€,o
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovagSo documental e
requerimento expresso do contratado.

l- Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebrag6o deste Contrato Administrativo para
fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condigOes e no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia,
contados a partir do recebimento da respectiva AutorizagSo de Fornecimento expedida pelo
CONTRATANTE, conforme especificag6es t6cnicas estabelecidas no Ato convocat6rio e em sua
Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisorio, por estarem em desacordo
com as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Referdncia ou com a Proposta de Pregos, no
prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da respectiva Notificag6o;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vicios redibit6rios apos a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m6ximo de 05 (cinco) dias fteis da
constatagSo do vicio e iis suas expensas, a crit6rio da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vfcios de qualidade e/ou quantidade que os tome irrecuperdveis, impr6prios ou
inadequados A utilizagio a que se destinam;

e) n6o 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 A execugSo deste Contrato,
indicando seus enderegos fisico e eletronico (e-mail), telefone, celular e fac-similes;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragSo no seu estatuto social, razSo social, CNPJ, dados
banc6rios, 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 Administrag6o ou a terceiros;

il arear com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdenciSrias e
quaisquer outras despesas deconentes do fomecimento;

k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde ser6o
entregues os objetos licitados;

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

m) responder pela supervisio, diregSo t6cnica e administrativa e mSode-obra necess6rias
execugio deste Contrato, como 0nica e exclusiva empregadora;

PA GRAFO PRTMETRO - DAS OBRTGAg ES DA CONTRATADA

N(
CAruene MUNICIPAT DE coELHo NETo-MA
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n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto is leis trabalhistas e previdenci6rias lhes assegurem;

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

p) manter, durante a execug6o do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele
assumidas, todas as condigSes de habilitagEo e qualificagSo exigidas.

O Municipio de Coelho Neto-MA, pessoa juridica de direito p(blico, por interm6dio da Cimara do Municipio
de Coelho Neto obriga-se a:

a) emitir as respectivas AutorizagSes de Fornecimento;

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 nio estejam de acordo com as especificag6es exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituigio dos objetos da licitagSo reprovados no recebimento
provisorio;

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

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

g) comunicar A CONTRATADA toda e qualquer oconEnda relacionada corn o fornecimento do
objeto da licitag6o;

h) prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

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

O presente Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura e findar6 em 3111212021, condicionada sua
efic5cia d publicagSo no DiSrio Oficial do Municipio.

Pardgrafo 0nico: A vig6ncia deste termo poder5 ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no
artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no
Termo de Referdncia, contados a partir da data de recebimento da AutorizagSo de Fomecimento.

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

Etuit

.l f,, l

RAFO SEGUNDO _ DAS OBR ffiP

CLAUSULAQUARTA_ OO PM

CLAUSULA QUINTA* DO PRAZO DE ENiREGA

PARAGRAFO UNICO

\A
CAruann MUNICIPAL DE coEtHo NETo-MA

Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / coelho Neto-MA / CEP 65.62GO0o / cNPJto6.779.YO/Ofi1{o / Telefones:19813473-7262 / fiaB
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol,com.br
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CLAUSULA SEXTA- DO LOCAL DE ENTREGA

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO TICITEOO

O recebimento do OBJETO LICITADO ser6 efetuado por funcion5rio respons6vel pela CAfUnnn
MUNICIPAL DE COELHO NETO

A entrega dever6 ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de
Refer6ncia, mediante Autorizagio de Fomecimento.

O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificar6 se o OBJETO
LICITADO atende is caracterlsticas espcificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da
CONTRATADA.

- N6o ser6o aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive arranh6es; vicios de qualidade ou quantidade deconentes de fabricagSo ou de
transporte inadequado.

- N6o serSo aceitos objetos licitados diferentes das especificag6es estabelecidas
no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

- Os objetos licitados deverio ser apresentados em suas embalagens habituais de
venda, sem nenhum tipo de violagSo.

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

- O recebimento definitivo nio isenta a empresa de responsabilidades futuras
quanto d qualidade do objeto da licitag6o 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 serSo devolvidos, devendo a CONTRATADA
substituilos no prazo de at6 05 (cinco) dias riteis, conlados a partir da Notificagdo, arcando com todos os
custos decorrentes.

- A substituigSo e as despesas deconentes da remogdo e do transporte serSo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

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

- Caso o prazo estipulado no pardgrafo primeiro da clausula s6tima deste termo
n5o seja observado, ser6 considerada inexecugSo contratual

A CONTRATADA responderS solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos v[cios de qualidade e/ou quantidade que os tome irrecr:perdveis, improprios ou
inadequados d utilizagSo a que se destinam, assim como
indica@es constantes da embalagem, aplicando-se as
Consumidor - Lei Federal no 8.078/1990.

por aqueles decorrentes da disparidade com
disposig6es contidas no C6digo de Defesa

PARAGRAFO PRIMEIRO

PARAGRAFO SEGUNDO

ffi

PAR RAFO QUARTOI

RAFO QUINTPAR

PARAGRAFO SEXTO

PARAGRAFO SEflMd

USULA OITAVA - DA SUEST'T,c O DOS OBJETOS LICITADOS

panAcnnro enrruelno

lpnnAcneFo SEGUNDo

ffirno

USULA NONA - DA RESPONSABILIDADEc

AS

CAruene MUNICIPAT DE coELHo NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - centro / coelho Neto-MA / CEP 65.62G00o / cNPJt G.779-Aolffi7fi / Telefones: (98)3473-12 62 / t31g

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

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de
Refer6ncia, sem 6nus paru a CONTRATANTE.
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As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada serSo obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supressSo das cl5usulas de garantia contidas no referido termo.

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

A CONTRATADA n6o poderi 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 aplicagEo das sang6es administrativas
cabiveis.

A fiscalizagSo deste Contrato ser6 efetuada pelo orgSo solicitante que poder6, a qualquer tempo, determinar
o que for neeessSrio A regulariza$o das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagSo das
penalidades previstas neste instrumento.

ffi-Asocorr6nciasverificadasduranteaexecug5odesteContratoser5o
registradas em relatorio, cuja copia ser5 encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata corregSo
das irregularidades apontadas, sem prejufzo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

- A fiscalizagSo n6o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vlcios no objeto licitado,
e na ocorr6ncia destes, nio implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcsal, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, s$eilarl a
CONTRATADA As sang6es previstas Lei Federal no 8.666/1993, e demais normas pertinentes d esp6cie.

ffi-oatrasoinjustificadonaentregaousubstitui@odosobjetoslicitadossujeitar6
a Contratada is seguintes multas de mora:

a) multa morat6ria diSria de O,O2o/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho,
em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juizo da AdministragSo, at6 o limite de 1Oo/o (dez por
cento);

ffi_Diantedainexecug5ototalouparcialdoContrato,oCoNTRATANTEpoder5,
garantida a pr6via defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

a) advertEncia escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensSo tempor6ria de participagSo em licitagio e impedimento de contratar com a Admi nistragSo, por
prazo n5o superior a 05 (cinco) anos;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA_ DA MONTAGEM ,A/S7ALA O E MANUTENQ o

CLAUSULA DECIMA o. cEs O OU IRA,VS NCIA DOS
DIREITOS E OBRIGA ES CO'VIRATUAIS

C LAU S tt LA p ff 1 1tn A r ERC EW

ffi

IMA QUARTA - DAS PENALIDADESUSULA

t4
CATUENE MUNICIPAT DE COELHO NETO-MA

Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 55.62GOOO / CNPJ: 6.779.*o/crf.t{f / Telefones: (98)3473 '1262 / 7gO8
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag5o P0blica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade.

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

- Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugio do certame, nio
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugSo do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, flcar6
impedida de licitar e contratar com o Municlpio de Coelho Neto, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigEo ou at6 que seja promovida a reabilitagEo
perante a pr6pria autoridade que aplimu a penalidade, sem prejuizo da aplicagSo das multas previstas
neste instrumento e das demais cominag6es legais.

- Caberd ao CONTRATANTE propor a aplicagSo das penalidades previstas,
mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigSo.

- Apos a aplicagEo de qualquer penalidade ser6 feita eomunicag5o escrita d
CONTRATADA e publicagSo no DiSrio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluldas os casos
de aplicag6o das penalidades de advert6ncia e multa de mora.

- As multas deverio ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificagSo, em conta banc6ria a ser informada pelo CONTRATANTE.

- Os valores das multas poderSo ser descontados dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amig6vel ou judicialmente.

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

'*stBlFrtry-r {E !\rE?rr

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

ffi-oscasosderescis5ocontratualser6oformalmentemotivadosnosautosdo
Processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

- A rescisio por descumprimento das clSusulas contratuais acarretar5 a retengio
dos cr6ditos decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, al6m das
sang6es previstas neste instrumento.

Qualquer comunicagEo entre as partes a respeito do presente Contrato produzird efeitos legais se
processada por publicagSo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletronico ou outro
meio de registro, n5o sendo consideradas comunicag6es verbais.

A CONTRATADA dever6 manter durante a execugEo do Contrato, em compatibilidade
por ela assumidas, as condig6es de habilitagSo e qualificagao exigidas na licitagSo.

com as obrigag6es

ARAGRAFO TERCEIRO

lpanAcnnFo euA

ARAGRAFO QUINTO

PARAGRAFO SETIMO

ffi
PARAGRAFO NONO

ARAGRAFO SEGUNDOI

aLAUSULA DECTMA SeXrA- OeS COtvtUrutCn s

CLAUSIILA DECIMA SENMA_ DA MANLJTE, AO pAS CONptQ s HAB|L|TAQ, o

\N
CAruann MUNICIPAL DE coEtHo NETo-MA

Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.52G@o / CNPJ: o6.779.*O/ffi7fi / relefones: (98)3473-1262 / t3O8
ED. VEREADOR FRANCISCo FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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EsrADo Do ilrn^xHAo
Polml"Iosurno

GSmara Municipal

CLAUSULA DECIMA OITAVA_ DA PUBLICA AO

O extrato do presente Contrato serd publicado pelo CONTRATANTE no DiSrio Oficial do Municipio,
obedecendo ao ptazo previsto no par6grafo rinico do art. 61 da Lei Federal no 8.666/1993, sendo a
publicagSo condigSo indispens5vel A sua efic6cia.

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de COELHO NETO/MA, com ren0ncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dtividas 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), 11 de fevereiro de 2021.

Rafael Cruz
CAMARA MUNICIPAL DE coELHo NETo

CONTRATANTE

Sr. Ant6nio Eleomar Lobo de
A. E. L. DESOUSA
CONTRATADO

CLAUSULA DECIMA NONA- OO TON6

CAruann MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62G0OO / CNPJ: 6.779.yo/cff]7{/'r / Tetefones: (98)3473-1262 / 7fi8

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / Eflail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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ESIADO DO IIIRINHIO
P(DER I.IGISIfiN'O

C6mara Municipal

COELHO ilETO
f

EXTRATO

EXTRATO . CONTRATO N9 OOI/?O2L _ DISPENSA N9 006/2021 - CONTRATANTE: CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO, CNPJ: 06.779.540/0001-00. CONTRATADA: A. E. L. DE SOUSA,
inscrita no CNPJ No: 07.306.54210001-36. Fundamento Legal: Lei n" 10.520/02 e subsidiariamente a

Lei n" 8.666/93 e alterag6es. Objeto: AquisigSo de G6neros Alimenticios; Vig6ncia 31/12/2O21;
DOTACoES: 01.0'1.01.01.031.0010.2001.0000. 3.3.90.30.00 - Materiat de Consumo; Valor Global -

R$ 17.179,50 (Dezessete mil, cento e setenta e nove Reais e cinquenta centavos), pela
contratante: cAnaRna MUNICIPAL DE coELHo Nrro, representada pelo sr. Rafael oliveira cruz,
CPF: 034.073.363-22 e pela Contratada, representada pelo Sr. Ant6nio Eleomar Lobo de Sousa,
CPF no 264.232.513{4. Coelho Neto (MA}, 11 de fevereiro de 2021. PUBL|eUE-SE

CAruann MUNICIPAT DE coELHo NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 55.52sooo / cNpJ: o5.77g.yo/ooo7fi I Telefones: (98)3473-12 62 / 7308

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