Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
SEC. DO DESENV. RURAL, EMPREEND. E APOIO COMUNIT.

CONTRATO Nº 20190840
O

MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA

CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.442.825/0001-05 com sede na Rua Tristão Gonçalves, 185, Jaguaretama, Estado do Ceará, Centro, CEP
63480000, Jaguaretama - CE, através da SEC. DO DESENV. RURAL, EMPREEND. E APOIO COMUNIT.
inscrita no CNPJ nº
07.442,825/0001—05, neste ato representado (a) pelo respectivo Secretário(a), Sr.(a)
Sec. Munc. Des. Rural, Rec. Nat. e Apo, portador do CPF nº
RAIMUNDO EUDIVAN DA SILVA,
denominado
doravante
758.092.223-15,
CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ANCORA COMERCIO
E SERVICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, sediada a
R ALOISIO DIOGENES, 833,
EXPEDITO DIOGEN, Jaguaribe-CE, CEP 63475-000, inscrita no
CNPJ 19.445,379/0001—71, por seu
CPF 003.973.243—67, doravante
JOSE PINHEIRO RODRIGUES, portador do(a)
representante legal, Sr.(a)
“lenominado CONTRATADO, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e
condições a sêªguir estabelecidas:
—

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o nº 2019061701-ADM, em conformidade
com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MAT. DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO ITENS REMANESCENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE
JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I, e do processo licitatório referido na
cláusula primêira, no qual restou vencedor 0 Contratado.
ITENS DO CONTRATO
ITEM

DESCRIÇÃO(ESPECIFICAÇÓES

UNITÁRIO

UNIDADE

QUANTIDADE

PANO DE CHAO
UNIDADE
ALGOBOM
PAIIO DE CHAO,
ALVEJADO, EORDAS ACABAMENTO OVERLOCK:
X
TIPO SACO, 100% ALGODAO, DIMENSOES 90
60CM, VARIACAO
+/— 5%, AVULSO
UNIDADE

15,00

3,150

47,25

UNIDADE

7,00

1,000

7,00

001495

SABAO EM po SOOG
UNIDADE
ALA
SABAD, PO, TENSOATIVD BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA,
CORANTE E ERANQUEADOR
COM
EMBALAGEM
OPTICO,
MARCA 00 FABRICANTE, DATA DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS

3,00

3,500

10,50

001689

VASSOURA DE PALHA
CERDAS DE
VASSOURA,
UNIDADE

7,00

1,000

7,00

000717

- Marca,:

VALOR

VALOR TOTAL

1.0

11300

FLANELA

ALGODAO,

002325

- I'larca,:

POPO

MIMIMAS
DIMENSOES
FLANELA, 100% ALGODAO,
BORDAS
PESO MINIMO 30
OVERLOQUEADAS
GR,

280

AVULSO

GERAL,
—

1.0

38 X 58 CM,
LINHAS DE

UNIDADE

Marca.:

- Marca.:
PALHA

JAGUAR
DE
CARNAUBA,

UNIDADE

AVULSO

1.0

QUILO
CRISTAL * Marca,: LAYSA
TIPO CRISTAL,
ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM
DADOS
DE
IDENTIFICACAO DO
DEEIIIIDOS, COR BRANCA,
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE, RESOLUCAO
DE
COMISSAO
NACIONAL
12/78
NORMAS E PADROES
PARA
ALIMENTOS
CllllPA, COMPOSTO POR

AÇÚCAR
AÇUCAR,

50,00

2,400

6,00

2,500

15,00

7,00

2,400

16,80

120,00

—-

002495

SACAROSE DE CATIA DE AÇUCAR, PACOTE 1 QUILOGRAMAS
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML
JAGUAR
UNIDADE
11%
DO PRINCIPIO
DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL,
ATIVO BASICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLASTICA 500

,

Marca.:

MILILITRO

003081

SANITARIA 1 LITRO — Marca.: TUBARAO
LITRO
LíI/IPEZA
AQUOSA,
GERAL,
SANITARIA, SOLUCAO
HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO
ENTRE 2,0% P/P
A
2,5%
P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS
CORAIITES, DETERGEIITES E AROMATIZAI—ITES, IDEIITIFICACAO DO

ÁGUA
AGUA
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&

PRAZO
DE VALIDADE,
PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE,
EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO
DO PRODUTO
E
MARCA DO
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,
FABRICANTE, DATA DE
REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA
LITRO

1.0

,

003125

DESINFETANTE LIQUIDO QLT
GARRAFA
Marca.: JAGUAR
DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZACAO DE
VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE
ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS,
CORANTE,
SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSAHTE,
ESSENCIA E AGUA,
DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA,
FRAGRANCIA LAT/ANDA, FLORAL
OU LIMAO, APRESENTAR FICHA
ROTULO
TECNICA DO PRODUTO,
LEGIVEL COM DESCRICAO DO
DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL
PRODUTO, LOTE, PRAZO
NA
AVULSO
2. 0
TECNICO E REGISTRO
ANVISA/MS,
LITROS

6,00

5,800

34,80

003170

PACOTE
PAPEL HIGIENICO (C/04ROLOS) - Marca.: VELUD
10 CM )( 30 M, FICHA
PAPEL HIGTENICO, COR BRANCA,
TÉCNICA DO PRODUTO,
RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO
EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO
PRODUTO E MARCA DO
ROLO, MACIO,
FABRICANTE, IIEUTRO,
ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA
100%;
FIBRAS
CELULDSICAS
QUALIDADE,
VIRGENS, PACOTE 4.0

9,00

4,300

38,70

PACOTE

3,00

1,500

4,50

UNIDADE

4,00

2,100

8,40

4,00

5,700

22,80

UNIDADE

33435 ESPONJA

,

005394

DE AÇO COM EMBALAGEM COM
ASSOLAN

Marca.:

08 UNIDADES

ESPONJA DE ACO COM EMBALAGEM COM 00 UNIDADES
SABONETE

EM

BARRA

906 - Marca.:

PALMOLIVE

DE GOG
DE

606

SABONETE, FORMULA DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, EMBALAGEM
COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA
DE FABRICACAO, VALIDADE, ANTISSEPTICO,
EMBALAGEM
1.0
UNIDADE

023439

Marca.:

SABÃO EM BARRA PC. DE lKG C/5UND —
MAISFAMIL PACOTE
COM 05 UNIDADES DE
SABAO, BARRA, GLICERINADO llEUTRO,
EMBALAGEM
200 GRAMAS MULTIUSO,
PLASTICA, IDENTIFICACAO
DO PRODUTO,
MARCA DD
FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E
VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA. ANVISA, PACOTE
UNIDADE

5.0

VALOR GLOBAL

R$

332,75

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO:
3.1. O presente contrato em valor global de R$ 332,75 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos),
observadas a condições da proposta adjudicada.
3.2. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
A'lespesas previsíveis que possam incidir sobre o valor do bem licitado, inclusive a margem de lucro.
3.3. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado após a emissão de empenho, conforme os produtos efetivamente
entregues e deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento definitivo do produto, acompanhado
das respectivas Notas Fiscais devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta e as disposições
editalícias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.
CLÁUSUL QUARTA - DA VIGENCIA/ENTREGADOS PRODUTOS:
4.1. A vigência do contrato iniciará com a sua assinatura, até o dia 31 de
crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

dezembro de 2019, prazo do respectivo

4.2. O objeto licitado deverá ser entregue no almoxarifado central do municipio de JAGUARETAMA em até 05
(cinco) dias úteis, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.
4.3. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE, permitida a assistência de
3
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4.4. Tratando-se de produto facilmente identificável, que não necessite de conferência minuciosa, seu recebimento

provisório e definitivo, bem como sua aceitação efetuar—se—ão concomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso
contrário será dado recibo provisório, no qual constará que sua aceitação dependerá de conferência posterior.
4.5 - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do produto com
as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da
qualidade e qiªrantidade do produto e consequente aceitação.
4.6 - O procedimento previsto no item anterior visa garantir que o objeto adquirido seja entregue pela empresa em
—conformidade com as especificações definidas na Proposta de Preços.

No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecidos às normas e exigências especificadas neste
Edital e na Proposta vencedora a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma
da lei e deste instrumento.
4.7

—

CLÁUSULAEQUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação: Exercicio 2019 Atividade 0808.0412220012047
Manutenção dos Serviços Administrativos , Classificação econômica 3390.30.00 Material de consumo, Subelemento
3390.30.07, no valor de R$ 120,00, Subelemento 3390.30.22, no valor de R$ 212,75, com recursos ordinários.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:
6.1. As paites se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei
Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.º l0.520/02.
L6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através da autorização de fornecimento,
celebrado entre o Município, através das Secretarias Municipais, representadas por seu respectivo Ordenador de
Despesas, e o(s) licitante(s) vencedor (es), que observará os termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, deste
edital e demais normas pertinentes.
6.2.2. - Os produtos deverão ser entregues de acordo com solicitação da Secretaria Municipal a partir do recebimento da
Ordem de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da solicitação, nos quantitativos de acordo com a

necessidade do órgão e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e neste edital,
sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
6.2.3: Os Produtos entregues, pela licitante vencedora estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor.
6.2.4.-A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação designará uma Comissão de Recebimento, cujo
propósito será a conferência do produto entregue com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada.
6.2.5.—No caso de constatação da inadequação do objeto entregue às normas e exigências especificadas neste Edital, no
Anexos e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato adequados às supracitadas
condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento
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6.2.6.0 pagamento será efetuado após a emissão de empenho e deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do
recebimento definitivo do produto, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
6.2.7. - Para a execução objeto deste certame deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura
Municipal de Jaguaretama-CE, com endereço na RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185, Centro, Jaguaretama, CEP
63.480.000 - GE, inscrito no CNPJ de acordo com a ordem de compra.
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

,

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente designado, e que poderá
recusar orçamento que não esteja de acordo com as exigências especificadas no edital e em seus anexos (se houver);
]] - Acompanhar a execução do serviço junto a CONTRATADA, verificando se está de acordo com o que foi
especificado;
lll - Pagar a importância correspondente aos materiais efetivamente solicitados pelo gestor do contrato, no valor
calculado conforme o edital, dentro do prazo pactuado, mediante as notas fiscais, devidamente atestadas;
'V Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
V - Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando for o caso;
Vl - Exigir o cumprimento de todos os cõmpromissos assumidos, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
da proposta da CONTRATADA;
VII - Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da CONTRATADA não cumprir as
cláusulas estabelecidas.
VIII Cíentificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com a execução do serviço,
para as providências cabíveis.
—

—

CLÁUSULA SÉTIMA DAS ALTERAÇOES E REAJUSTE DO CONTRATO:
—

,;

Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo artigo 65 da Lei
8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa.

7.1 -

7.2 - 0 Equilíbrio econômico financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as
condições previamente pactuadas, mediantesolicitação do contratado devidamente justificada e acompanhada dos
documentos que comprovem o desequilíbrio.
'A

TLAUSULA OITAVA - DAS SANÇOES
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na
Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
13.1.1.0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta de preços, não assinar o termo de
contrato, deixar de entregar/executar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução do fornecimento, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do
fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
este Município e será descredenciado no Cadastro do Municipio pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de
aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
';-

a) recusar-se a celebrar a ata de Registro de Preços ou o contrato dela decorrente e contrato

convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
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c) não mantiver a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar—se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, contados do
recebimento da ordem de serviço no endereço constante do cadastro de fornecedores ou do contrato, até o limite de
15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de retardamento na execução dos serviços inferior a 30
(trinta) dias.
III. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta)
dias na prestação dos serviços;
»

13.2. Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
fornecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato
4- ou em outros documentos
que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo
das demais sanções previstas na Lei Nº. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Nº. l0.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
13.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao tesouro municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
13.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o

licitante fizer jus.
13.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como dívida ativa do município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com
os encargos correspondentes.
13.4.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo,

assegurada a ampla defesa e o contraditório.
13.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos
os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
ib) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com este Município e
,escredenciamento no Cadastro de Fornecedores Municipais pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
13.4.2. Para todo ato inconveniente ou ilícito que tenha indício de causar dano ou prejuízo a Administração Pública
ou erário deverá inaugurar um procedimento administrativo de apuração dos fatos. Os casos ocorridos durante os
procedimentos licitatórios serão comunicados oficialmente e, devidamente instruído, pelo Pregoeiro à Procuradoria
Geral do Município para apuração. Nos casos ligados a fase posterior a adjudicação serão comunicados pela
autoridade gestora competente a Procuradoria.
13.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Nº. 8.666/93, alterada e
consolidada e no instrumento convocatório.
13.6. A falta de material/equipamento não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste
processo.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

.
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9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqiíências contratuais, as.
previstas em lei e no Edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de
notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às
despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e
condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E

FISCALIZAÇÃODO CONTRATO:

10.1. Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada
servidor da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, devidamente designado, cargo, ao qual compete:
1 - Anotar, no processo de pregão presencial, protocolado na Prefeitura Municipal de Jaguaretama, que originou e
vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
II - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o pagamento de
que trata a cláusula sétima; ou rejeita-lo, se executado em desacordo com este Contrato, A administração rej eitará, no
todo ou em parte, serviços entregues em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e contrato.
III - Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso, as justificativas para a
1velo

tomada dessas providências pela autoridade responsável.

Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do mencionado servidor deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAs DISPOSICOES FINAIS
11.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da
”ci n.” 8.666/93, alterada e consolidada.
11.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as
devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
11.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso dos bens pela Administração.
11.6. O contr—atado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá
subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
11.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos do Processo
Licitatório, da proposta e deste contrato.
11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. O foro da Comarca de Jaguaretama é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste
E.
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Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
SEC. DO DESENV. RURAL, EMPREEND. E APOIO COMUNIT.

Contrato, em obediência ao disposto no ê'2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes fumam o presente Instrumento, perante testemunhas que também O assinam, para que
produza os seus jurídicos e legais efeitos.
JAGUARETAMA CE, 29 de Julho de 2019
—

»

MUNI ÍPIO DE JAGUARETAMA
SEC. DO DESENV. RURAL, EMPREEND. E APOIO COMUNIT.
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