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PR PRESENCIAL N' OO:,/2020

CO NT RATO ADTT' N'STRATIVO

CoNTRATO No. 01/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. OO3I2O2O.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO E A EMPRESA "TEGOM DISTRIBUIDORA E

COMERCIO EIRELT.

CAMARA MUNICIPAL DE COELHo NETO, Estado do Maranhao, inscrita no CNPJ sob o
40, situada na Rua Rio Branco, s/n - Centro, cidade de Coelho Neto/MA.

REPRESENTANTC: PRESIDENTE DA CAMARA MUNrcIPAL DE COELHO NETO, SENhOT MATCOS AUr6IiO

Oliveira Tourinho, CPF no 009.368.813-05.

CONTRATADA: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO ElRELl, inscrita no CNPJ sob o no

26.561.755/0001-59, situada na Rua Bom Pastor, n. 946, Anexo A, baino Centro, cidade de Caxias/MA,
CEP.: 65.607-430.

REPRESENTANTE: SOCIO DA EMPRESA, Senhor Eduardo Francisco Silva Cunha, CPF no 027.102.033-
40.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que ser6 regido peto Edital do Pregio Presencial No 00't/2020,
pelas disposig6es da Lei Federal No 1O.52O|2AO2, a Lei Federal no 8.66611993, da Lei Complemenlar No

12312006 modificada pela Lei Complementar 147f2O14, pelos principios do direito priblico e demais normas
pertinentes i esp6cie, ajustando e reciprocamente aeeitando as seguintes cldusulas e condi$es:

ULA PRIMEIRA - DO OBJETO

\-/ O presente Contrato tem por objeto a AquisigSo de

Ser6o partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Refer6ncia (Anexo I do ato
convocat6rio) e a proposta de pregos apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas
transcri@es

USULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fomecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar6 A Contratada o valor global de R$
77.872,58 (Setenta e sete mil, oitocentoe e setenta e dois Reais e cinquenta e oito centavos),
conforme descrigEo abaixo:

Item DescriSo Marca Unid Quant 'reco
Unit5rio Total

4 Borracha Ponteira Mercur Cx a2 RS 13.25 R$ 26.50
6 Caneta 1.6mm Bic Cx 2A RS 44.33 R$ 886,60
33 Ligas Mercur Pct 20 R$ 5.95 R$ 119.00
37 Manoueira para iardim 60m Tramotina unid. 1 R$ 110.98 R$ 110.98
39 Papel 44 Report Cx 350 R$ 212,84 R$ 74.494.00
41 Papelfoto Marter Print Pct 50 R$ 16.07 R$ 803,s0
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CArtnena MUNICTPAL DE COELHO NETO.MA
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42 Paoellinho Filioaoer Pct 100 R$ 9.78 R$ 978,00
52 Pendrive 32ob Sandisk unid. 10 R$ 45.40 R$ 454.00

Os pregos permanecerSo ineajust6veis durante a vig6ncia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NA CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

PA RAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS OR MENT

As despesas deconentes do presente Contrato conerdo por conta da seguinte dotagSo orgament6ria:

Fonte de Recursos: Pr6prios
6195o: Poder Legislativo
Unidade Orgament6ria: C&mara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e Manuteng6o da Cimara Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo

PA GRAFO SEGUNDO _ DO PAGAMENTO

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 neo haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA, mediante a apresentag6o de nota fiscallfatura devidamente atestada, acompanhada
da respediva Autorizag6o de Fomecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certid6o Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a Tributos
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tribut6rios federais e d Divida Ativa da
Uni6o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos i Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751 , &OA10n014, do Secret6rio 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 Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Leino 8.036/90);

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

| - A nota fiscal/fatura ser6 conferida e atestada pelo responsdvel pelo recebimento dos objetos
licitados.

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

,ll - O CONTRATANTE poder6 deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas ou
indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

Itl- Nenhum pagamento serd efetuado d CONTRATADA enquanto pendente de liquidag6o 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 d atualizagSo
monet6ria.

V- N6o serSo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar penddncia de liquidagSo de
obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpl6ncia contratual.

Vt- E vedada expressamente a realizagEo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga bancSria, mediante boleto ou mesmo o protesto de tltulo, sob pena de aplicag5o
das sang6es previstas neste instrumento e indenizagSo pelos danos deconentes.

PARAGRAFO TERCEIRO - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

CAruana MUNICIPAL DE COELHO NETO.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto.MA / CEP 65.62GOOO I CNPJ:O6.?79.W1ffi1{O /Telefonest l98lil7}1262 / rW
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitiar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es
que se fizerem necess6rios, al6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do Gontrato, de acordo com o
constante no art.65, $ 1o da Lei Federal n.o 8.666/1993.

Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do oontrato, a Administrag6o poder6 restabelecer a relagEo
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovagSo documental e
requerimento expresso do contratado.

USULA TERCEIRA - DAS OBRIGA DAS PARTES

l- Dentre outras atribuigSes decorrentes da celebragio 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 Refer€ncia,
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 provis6rio, por estarem em desacordo
Com as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Refer6ncia ou oom a Proposta de Pregos, no
prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da respectiva NotificagSo;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vicios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m6ximo de 05 (cinco) dias 0teis da
constatagSo do vicio e is suas expensas, a crit6rio da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vlcios de qualidade e/ou quantidade que os tome irecuper6veis, impr6prios ou
inadequados i utilizag6o 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 i execugEo deste Contrato,
indicando seus enderegos flsico e eletrOnico (e-mail), telefone, celular e fac-slmiles;

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 fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados A Administrag6o ou a terceiros;

i) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, segurcs, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdencidrias e
quaisquer outras despesas deconentes do fornecimento;

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

l) respeitar e fiazer com que seu pessoal respeite as noffnas de seguranga, higiene e medicina
trabalho;

CAUNNa MUNTCTPALDE COELHO NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto'MA / CEP 65.62GOOO I CNPJ: 6,779.54O1c[o:{O / Telefones: (%1y73-1262 / 7W

ED. VEREADoR FRANclsco FERREIRA / E-mril: ry!g!p3!91@!q.S
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m) responder pela supervisgo, diregSo t6cnica e administrativa e mSode-obra necess6rias a
execugao deste Conkato, como 6nica e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto As leis trabalhistas e previdenciSrias lhes assegurem;

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

p) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratada dever6 ormprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

q) manter, durante a execugSo do Contrato, em @mpatibilidade com as obriga@s por ele
assumidas, todas as condi@es de habilitagSo e qualificagSo exigidas.

A CAMARA MUNlctpAL DE CoELHo NETo obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fornecimento;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento 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 substituigSo dos objetos da licitagdo reprovados no recebimento
provis6rio;

e) notificar a CONTRATADA para a substituig6o dos objetos licitados que apresentarem vfcios
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 d CONTRATADA toda e qualquer oconBnda relacionada com o fomecimento do
objeto da licitagSo;

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

i) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratante deverd cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

j) propor a aplicagEo das san@es administrativas e demais comina@es legais pelo deso.rmprimento
das obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

USULA QUARTA - DO PRAZO DE VIG

O presente Contrato entrar6 em vigor na datra de sua assinatura e findard em3111212020 condicionada sua
efic6cia A publicagdo no DiSrio Oficialdo Municlpio.

Par6grafo rinico: A vigEncia deste termo poderS ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no
artigo 57 da Lei Federal8.666/93.

CAnnnnn MUNICIPAL DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Brancq S/Ne - Centro / coelho Neto-MA / CEP 65,620{@ / CNPJ: 06.779.5,40100O1€0 / Telefones: {98)347}7262 / 7:3tr)8

ED. VEREADOR FRANCISco FERREIRA / E-mdl: @

PARAGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIG ES DO CONTRATANTE

r



I'io CiG Pi.r1-e 'j'1 ,

Folha i.toBtrDomrm 0
I{DB IIIEIJIITO

Camara Munldpal

ET,E
: .'r '

CLAUSULA QUINTA _ DO PRAZA DE ENTREGA

PAR GRAFO UNICO O prazo de ontrege podere ser pronogado, a crit6rio do CONTRATANTE, desde
que a CONTRATADA furmalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeigS€s
imprevistas e/ou de forga maior.

CL USULA SEXTA DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o obieto deste Contrato no local estab€lecido no Termo de
Refer€ncia, sem 6nus para a CONTRATANTE.

CL USULA SETIMA DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prEtzo estabelecido no
Termo de Referencia, contados a partir da data de recabimento da Autorizagao de Fom€cimento.

O recebimento do OBJETO LICITADO ser5 efetuado por funcionario respons6vel peta CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO ou p€lo responsdvel pela unidade solicitante, mediante atesto da nota
fiscal.

PARAGRAFO PRIlll EIRO A entr€ga dEver6 oconer no prazor furma e locais estabelecidos no Termo de
Refer6ncia, mediante Autorizagao de Fomecimento.

PARAGRAFO SEGUNDO O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificara se o OBJETO
LICITADO atende &s caracteristicas especificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da
CONTRATADA.

PARAGRAFO TERC EIR - N5o s€reo ac€itos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive arranhoes; v[cios de qualidade ou quantidade decorontes d6 fabrica€o ou de
transport€ inadequado.

- Nao sereo aceitos obietos licitados difercntes das especificag6es estabelecidas
no Termo de € na Proposta da CONTRATADA

PARAGRAFO QUINT - Os objetos licitados deverao s€r apr€sentados em suas embalagens habituais de
venda, sem nenhum tipo de violagSo.

PARAGRAFO SEXT - Ap6s verificacio da qualidade e quantidade dos obietos licitados recebidos
provisoriamente, havendo aceitageo dos mesmos, o CONTRATANTE emitira recebimento definitivo
m€diant6 ateste.

PARAGRAFO SETII!1O - O recebimento definitivo nao isenta a empnesa d€ responsabilidades futuras
qua o a qualidade do objeto da licitageo entregue, s€ndo que a data de assinatura do ateste inicia a
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLAUSULA OITAVA DA SUBSTITUICAO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio serao devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitt l-los no prazo de at6 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da Notificageo, arcando com todos os
custos decorrentes.

PARAGRAFO PRII!]E IRO -A substitui9go e as dssp€sas deconentgs da remogEo e do transporte se€o de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A substituigao dos bens neo exime a CONTRATADA da aplicegao da
penalidade por atraso na ent€ga.

ARAGRAFO OUARTO

CAMARA MUNICIPAT DE coEI.Ho NETo-MA
Ru. nb gr.hco, y r- centro / coclho NetoMA /cEP 65.62G000/ CNPJ:06.779.s/0,1t&1fi lT.lefones: (98)3473-1262 / 
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ARAGRAFO TERC EIR - Caso o prazo estipulado no paragrafo primeiro da clausula setima d6ste termo
n6o seja observado, serd considerada inexecugao contratual

C USULA NONA - DA RESPO/VS ABILIDADE SALIDARIA

A CONTRATADA respondere solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/or quantidade que os tome ineoJpereveis, impr6prios ou
inadequados a ufilizageo a que se destinam, assim como por aqueles deconenles da disparidad6 com as
indicag6es constiantes da embalagem, aplicando-se as disposig6es contidas no C6digo de Defesa do
Consumidor - Lei Federal no 8.078/1990.

CLAUSULA D CIMA - DA GARANTIA

C LA US ULA D C MA PR M IRA DA Mo TA G EfuI S TA LA cA O E MANUTEN o

As condi@es de garantia ofertadas pela Contratada serSo obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Referencia, ficando vedada qualquer supr€ssao das cleusulas de garantia contidas no r€ferido termo.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagao e Manutengeo do objeto licitado no
periodo e nas condig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando su,eito is sang6es no caso de
descumprimento das condigSes sstabelecidas

A fiscalizagSo deste Contrato ser6 efetuada pelo 6rgeo solicitante que poderS, a quElquer tempo, determinar
o que for necess6rio i regularizagio das fattas ou defeitos obseNados, b€m como propor a aplicagao das
penalidades previstas neste instrumento.

C USULA DECIMA SEGUNDA ,. DA SUBCONTRATAC O. CES A OU TRANSFERENC/A DOS
DIREII OS E OBR/GACOES CONTRATUAIS,

A CONTRATADA n5o poderS subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cod+lo
ou trans{eri-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata resciseo e aplicageo das sangoeE administrativas
cabiveis.

CLAUSULA D IMA TERCEIRA DA FISCALIZAC o

- As oconencias verificadas durante a execugSo deste Contrato sereo
registradas em cuja c6pia sere encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correggo
das inegularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidad€ da CONTRATADA per.lnte o
CONTRATANTE.

- A fiscalizageo neo exclui nem r6duz a responsabilidade da CONTRATADA,
indusive perEnte terceircs, por quaisquer inegularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vlcios no objEto licitado,
e na ocorr€ncia destes, neo implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agent€s e
prepostos.

CL USULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora $tabelecidas, suleitare a
CONTRATADA as sang6es previstas Lei Federal f 1O.52O12OO2, a Lei Federal no 8.666/1993, da Lei
Complementar no 12312006 e demais normas pertinent* a esp6cie.

PARAGRAFO PRII\4EIRO - O atraso iniustificado na entrBga ou substituigao dos objetos licitados sujeitare
a Contratada as seguintes multas de mora:

a) multa morat6ria di6ria de 0,02% (clois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho,
em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a julzo da Administraggo, at6 o limite de 10% (dez por
c€nto):

CAMARA MUNICIPAI DE coETHo NETo.MA
Ru. Rio Branco, S/Ng - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62G00O / CNPJ I G.779.5l/J1oEp1..@ I relefonesr (94F473-1252 / 1308
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AR GRAFO SEGUND



elilDomnrnruflo
P00cnlEorsr.flm

Cimara Municipal

rir-fr P[rr:i;l
I

!:ciir;.".,

rir I rtl

- Diante da inexecugEo total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poder6,
garantida a pr6via aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) advertEncia esoita;

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

c) suspensSo tempor6ria de participagSo em licitag6o e impedimento de contratar com a Administrag6o, por
prazo n5o superior a 05 (cinco) anos;

d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo P0blica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigdo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade
que aplieou a penalidade.

- As san$es previstas nas alineas oE', "C e "d' poderSo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na allnea.b"

- Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugdo do certame, n6o
mantiver a proposta, ou fraudar na execugSo do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragEo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido

COELHO
o direito pr6vio da ampla defesa, ficard

impedida de licitar e contratar oom o MUNICIPIO DE NETO, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagEo
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagSo das multas previstas
neste instrumento e das demais comina@es legais.

PA RAFO QUINT - Caber6 ao CONTRATANTE propor a aplicagSo das penalidades previstas,
mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigEo.

- Ap6s a aplicagSo de qualquer penalidade ser6 feita comunicagSo escrita d
e publicagSo no Di5rio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, e:<cluidas os casos

de aplicagSo das penalidades de advert6ncia e multa de mora.

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

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

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

USULA D IMA QUINTA - DA o

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

- Os casos de rescisio contratual ser6o formalmente motivados nos autos do
Processo, o contradit6rio e a ampla defesa.

- A rescisEo por descumprimento das cl5usulas contratuais acarretar6 a
dos cr6ditos decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejulzos causados ao CONTRATANTE, al6m
sang6es previstas neste instrumento.

CAunne MUNICIPAI DE coELHo NETo-MA
RuaRioBrancqS/N!-Centro/CoelhoNeto-MA/CEpO5.62GO(D ICNqJ:6]79.54,01ffi1{O/Telefonest199,13!7g-1262 lt30E

ED. VEREADOR FRANclsCo FERREIRA / E-mall: camaramunicioalcntDbol.com.br

PA RAFO SEGUN

ARAGRAFO TERCEI

RAFO QUARAR

PA RAFO S

RAFO TIIVlA

RAFO OITAA

FO NONAR

GRAFO PRIMEIA

RAFO SEGUNA
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CL USULA DECIMA SEXTA DAS COMUNICA OES

Qualquer comunicac5o entle as partes a respEito do pres€nts Contrato produzid efeitos legais se
processada por publicageo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, eflail elef6nico ou outro
meio de rogistro, n6o sendo consideradas comunicaQ6es verbais.

CL Us ULA DEC MA S ETIMA DA MA U TE CA o DA S Co D tcoES HABILITAC o

A CONTRATADA devera manter durante a el<ecrrgao do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es
por ela assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificag6o exigidas na licitaFo.

CLAUSULA D CIMA OITAVA DA PUBI ICAC o

O extrato do presente Contrato ser6 publicado pelo CONTRATANTE no Di6rio Oficial do Municipio,
obedecendo ao prazo previsto no pardgrafo (nico do art. 61 da Lei Federal no 8.666/1993, sendo a
publicagSo cordigao indispensevel a sua eficecia.

CLAUSULA D CIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de Coelho Neto/MA, com renUncia expressa d6 qualquer
outro, por mais privilegiado que seia para dirimir quaisquer d(vidas oriundas do presente instrumento.
E a33im, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas ap6s lido e acfiado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 03 (tr6s) vias de igual teor e forma, para um s6 efeito.

PESrlfrlI[El

Neto (MA), 13 &2020.

Tourinho
de Coelho NetorllA

Cunha
CPF no 027.{02.033{t
S6clo Administrador

cAuena uuntclpAt DE coEtlto NEToLMA
R ua n,o 86nco, yNt - Centro / Co.lho N.to-MA / c€p €,5.620{00 / CNPJ: c€.-779.5&lcf,f.7<n I letefones: l*1?473-7262 I 7W
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