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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ORIUNDO DA TOMADA 
DE PREÇOS NA 006/2018/PMO, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS-
PMO E DE OUTRO LADO A EMPRESA 

CONFORME AS 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
SEGUINTES: 

Os signatários do presente Termo de Contrato que entre si fazem, de um lado 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS - PA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ (MF) 

sob o n° 05.131.180/0001-64, com sede à Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, 

Centro - Óbidos - PA neste ato representada pelo Prefeito Municipal, 

xxxxxxxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade n** xxxxxxxxxxxxx e CPF: 

xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade de Óbidos a seguir denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato 

representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. doravante denominada 

CONTRATADA, firmam o presente com as estipulações seguintes: 

CLÁUSULA I - ORIGEM DO CONTRATO JllUiiPlu i y^mmmmw .mmmm. ^ 

11 - Este contrato Administrativo tem como origem a TOMADA DE PREÇOS N* 
008/2018/PMO, cujo julgamento foi homologado pelo Prefeito Municipal de Óbidos no 
dia XX/XX/XXXX. 

CLÁUSULA II - LEGISLAÇÃO 
2 1 - As cláusulas e condições deste contrato regem-se às disposições da Lei N° 
8 666/93 e alterações posteriores, lei complementar 123/06 e alterações posteriores; 
Edital TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018/PMO e demais normas pertinentes às quais 
CONTRATANTE e CONTRATADA(S) estão sujeitos. 

CLÁUSULA III - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
3.1 - Este contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 
executar serviços técnicos de Instalação, manutenção e limpeza em aparelhos 
Eletrônicos, com reposição e fornecimento de peças, visando atender as 
necessidades da Prefeitura, Secretaria e Fundos, no exercício de 2018, de acordo 
com o Edital, especificações, planilhas, propostas e demais elementos técnicos, que 
passam fazer parte deste, independentemente de transcrição e/ou translado. 

CLÁUSULA IV - REGIME DE EXECUÇÃO 

v / 

1^ 
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4.1 - A execução do serviço serão realizados no regime de Execução Indireta e nos 
termos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA V - PREÇO I I I III I I II l l l l l " I P — 
5.1 - O preço do fornecimento CONTRATADO é de R$ ( ), conforme o preço 
básico licitado no dia ..../ / 
5.2 - O valor do contrato poderá ser reajustado, caso haja alteração na legislação 
nacional, que permitam reajustes contratuais em prazo inferiores ao ora estipulado 
neste contrato, caso estabelecido ao artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA VI - DO PAGAMENTO I I I H M M M H H I H H H H H M M B P V 
6.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no 

Decreto Estadual n. ° 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa n. °: 018, 

de 21 de maio de 2008, da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA. 

6.2. O pagamento do fornecimento será efetuado até o dia 30 (trinta), contado a partir 

do recebimento da nota fiscal, através de conta bancaria do prestador de serviço e 

após a apresentação da Nota Fiscal nas sedes das secretarias solicitantes, 

devidamente datadas e atestadas pelo setor competente. 

6.3. Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos 

efetivamente executados, mediante nota fiscal que será submetida a avaliação de 

sua veracidade. 

6.4. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a 

contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões 

Negativas de Débitos atualizadas. 

6.5. As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser 

destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura. 

6.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / 

Fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não 

respondendo a Prefeitura Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

6.7. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
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SIMPLES, (jeverá apresentar a devida comprovação de acordo com o disposto na Lei 

Complementar n. °; 123, de 14 de dezembro de 2006. 

6.8. Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do 

pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior 

ao dia do pagamento. 

6.9. A Prefeitura Municipal de Óbidos poderá exigir da empresa vencedora desta 

licitação, a qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à 

efetiva quitação de qualquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos 

por força da execução dos serviços contratados. A não apresentação desses 

comprovantes poderá ensejar a suspensão dos pagamentos devidos pela PMO, a seu 

critério, até a regularização do assunto. 

6.10. A Prefeitura Municipal de Óbidos procederá à retenção de impostos nas 

hipóteses previstas em lei. 

6.11. A contratada apresentará ao gestor documento fiscal específico referente ao 

objeto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues a cada més. 

6.12. O gestor terá o prazo de 03 (trés) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

6.13. O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

6.14. A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, 

servirá de pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato. 

6.15. O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em 

parte, nos seguintes casos: 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

b) existência de qualquer débito para com o contratante. 

CLÁUSULA VII - PRAZOS 
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7.1 - O prazo contratual será (de xx de xxx 201x a xx de xxx de 201x, podendo, 
entretanto, ser prorrogado, nos casos previstos nos Parágrafos 1° e 2° do Artigo 57 da 
Lei n° 8.666/93 e alteraçóes vigentes. 
7.2 - Os prazos contratuais somente poderão ser prorrogados através de Termo 
Aditivo, na vigência do Contrato. 

7.3 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de 
culpa da CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos 
alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo. 

CLÁUSULA VIII - R E C U R S O S FINANCEIROS ^ 
8.1 - Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento deste contrato, correrão 
por conta de recursos: 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
2424 - Fundo Municipal de Saúde; 
10 301.0003.2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 
33.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 
10 301.0003.2.031 - Manutenção do Programa de Atenção Básica de Saúde - PAB 
FIXO. 
10.301.0003.2.034 - Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde. 
33.90.39 00 - Outros Serviços Terceiros pessoa Jurídica. 

10.301.0003.2.035 - Manutenção do Programa Saúde da Família 
33.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 
10.301.0003.2.037 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde 
33.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 

10.302.0003.2.039 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta 
Complexidade - MAC 

33 90.39.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica. 

Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano - SEMAD 
13 - Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano; 
1313 - Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano; 
04 122.0008.2.008 - Manutenção das Atividades da SEMAD 

33 90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

14 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças; 
1414 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças; 
04.122.0008.2.009 - Manutenção das Atividades da SEMPOF 
33.90 39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica. 

12 - Secretaria Municipal de Governo 
1212 - Secretaria Municipal de Governo 

04.122.0008.2.007 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo 
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33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI 
16 - Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 
1616 - Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura 
04.122.0008.2.014 - Manutenção das Atividades da SEURBI 
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

20 - Sec. Mun. de Pese, Aquicultura e Integração Rural 
2020 - Sec. Mun. de Pesca, Aquicultura e Integração Rural 

01.122 0008.2.026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e 
Integração Rural. 

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento - SEMAB 
17 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento. 

1717 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento; 

20.122.0008.2.016 - Manutenção da Secretaria Mun. de Desen. Rural e 

Abastecimento; 

33.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica. 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT 
18 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
1818 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
13.122.0005.2.020 - Manutenção das Atividades da Semcult 
33 90.39.00 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
2626 -FUNDEB 
12.361.0010.2052 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 

40% 
33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 
2525 - Fundo Municipal de Educação 
12.122.0010.2041 - Manutenção do Programa Salário Educação - SALED. 
33903900 - Outros Serviços terceiros Pessoa Jurídica. 

2525 - Fundo Municipal de Educação. 
12.361.0010.2042 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação. 
33903900 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica. 

Secretaria Municipal De Meio Ambiente - SEMA 

30 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 
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18.243.0006.2077 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES , 1 
9.1 - A CONTRATANTE fica obrigada a: 

a) Realizar o pagamento dos fornecimentos, no prazo estipulado na cláusula VI, 
através da ordem bancária destinada a crédito do estabelecimento financeiro 
indicado pela CONTRATADA, após a apresentação do faturamento, para sua 
aceitação e liquidação, conforme previsto no Artigo 63 da Lei 4.320/64; 
b) Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2018/PMO da qual deriva este contrato; 
o) Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil, a qualidade dos serviços. 

9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nas seguintes condições: 
a) Atendendo as exigências legais prevista na Lei n.** 8.666/93 e alterações 
posteriores; 
b) Vinculação à TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2018/PMO e seus ANEXOS; 
c) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, atendendo todas as condições exigidas pela 
licitação; 
d) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do instrumento deste contrato, como estabelece o 
art. 71 da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores; 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais seguros e 
quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer 
tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do Contrato, 
isentando a contratante de qualquer responsabilidade. 
f) Executar o serviço, de segunda a sexta feira, exceto feriados, nas 
horas e locais indicado na ordem de serviço, no prazo de até 24 horas a 
partir do recebimento da Ordem de Serviço, obedecendo o que dispõe o 
Termo de Referência - ANEXO V deste edital. 
g) A contratada é obrigada a reparar, corrigir ou Substituir os 
equipamentos e insumos que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência ANEXO V deste 
edital nos prazos máximo de até 48 (quarenta e oito) horas corridos. 
h) Por ocasião da execução do objeto, a contratada deverá avisar os 
responsáveis pelo recebimento sobre: data, hora e nome do funcionário 
responsável pela entrega dos insumos laboratoriais e equipamentos. 
1) Caso haja interrupção ou atraso no serviço do objeto deste contrato, a 
contratada deverá entregar justificativa escrita em até 24 horas contados do 
prazo de entrega. 
j) A contratada deverá aceitar, mediante solicitação das secretarias, que se 
procedam às mudanças nos dias e horários de entrega dos materiais, sempre 
que houver necessidade. 
k) Dar garantia dos equipamentos e insumos de acordo com o 
estabelecido no Termo de Referência - ANEXO V do edital de licitação. 

s e fi)B<^ 
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CLAUSULA X - PENALIDADES 
10.1 - Pela inexecução no cumprimento da obrigação pela adjudicatária da Prefeitura 
Municipal de Óbidos - PMO poderá, garantindo prévia defesa, aplicar a adjudicatária 
as seguintes sanções; 
10.1.1 - Advertência; 
10.1.2 -Multa; 

a) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, 
no caso de retardamento do início dos trabalhos, sem justa causa; 
b) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de 
paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralização da 
execução do Contrato, sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias úteis e no 
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos; 
c) As multas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas neste 
Edital, no Contrato e na Legislação vigente; 

10.1.3. - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Óbidos - PMO, pelo prazo de 02 (dois) anos; 
10.1.4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública enquanto perdurar os motivos da punição ou até que seja promovida e 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
10.1.5. - Vale ainda para o presente Edital o disposto nos Artigos 86 e 88, seus 
parágrafos e seus incisos da Lei n° 8.666/93. 

CLASULA XI - RESCISÃO ^ l i l l i l i i ^ 
11.1 - O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I e XVII, do Art. 78, da Lei 
n° 8.666/93 e alterações vigentes; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação; 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

CLÁUSULA XII - EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS 

12.1 - CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente ao disposto nos documentos 
deste contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos 
métodos e mão de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender na 
execução, as exigências das normas técnicas vigentes. 
12.2 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos 
pessoais ou materiais que causar à Prefeitura Municipal de Óbidos, terceiros, por si, 
representantes, sucessores, subcontratadas, na execução dos serviços, isentando a 
Contratante de qualquer responsabilidade decorrente dos mesmos. 
12.3 - A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou 
reduções no objeto contratual, que se fizerem necessários, até o limite estabelecido em 
Lei. 
CLÁUSULA XIII - ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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13.1 - Este termo de Contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 
8,666/93 e alterações. 
13.2 - O contrato poderá sofrer alterações por meio de apostilamento, nos termos do 
§8° do Art. 65 da Lei n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA XIV - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÁO DOS SERVIÇOS E DO 
CONTRATO 
14.1 - A Contratante fiscalizará a execução dos serviços contratados, a fim de verificar 
se no seu desenvolvimento está sendo fielmente observado o estipulado no Edital da 
Tomada de Preços N*̂  006/2018/PMO e neste contrato. 
14.2 - A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não 
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, incluindo perante 
terceiros, por qualquer irregularidade. 
14.3 - Compete à fiscalização, desde a expedição da Ordem de fornecimento, até o 
término deste Contrato: 

a) Solucionar as dúvidas de natureza executiva; 
b) Dar ciência a Prefeitura Municipal de Óbidos, de ocorrências que possam levar à 
aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato. 

14.4 - A Fiscalização do contrato será exercida por servidores designados nos termos 
da Lei n" 8.666/93, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 
execução do contrato, e de tudo darão ciência à Administração. 
14.4.1 - Fiscais responsáveis pelo recebimento e atesto dos bens, assim como a 
qualidade e Vigência do Contrato são os seguintes servidores: 

Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento 
Humano - SEMAD, Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Finanças - SEMPOF e Secretaria Municipal de 
Governo - SEMG 

Fiscal Waldirene de Sousa Barros 
Decreto n°: | 0380/2018 Dada/ano i 04/2018 
Situação Funcional: ( ) Contratado ou (x) Efetivo 
Fiscal Marilene Ferreira de Souza 
Decreto n°: 132 Dada/ano 01/02/2018 
Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 
Secretaria: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA 
Fiscal Herlon Fabrício da Silva e Silva 
Decreto n°: 247 Dada/ano 19/01/2009 
Situação Funcional: ( ) Contratado ou (x) Efetivo 
Fiscal Jaine Adriana da Silva Alvarenga 
Decreto n**: Contrato n° 060 Dada/ano 2018 
Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 
Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e 

Abastecimento - SEMAB 
Fiscal Maelson Bentes Vieira 
Decreto n°: Decreto n" 065/02 Dada/ano 02/01/2002 
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Fiscal 
Situação Funcional: | (x) Contratado ou ( ) Efetivo 

Ana Cristina Castro dos Santos 
Decreto n°: Decreto n° 123/02 Dada/ano 01/02/2002 
Situação Funcional: | ( ) Contratado ou ( x) Efetivo 
Secretaria: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Esporte e L a z e r -

SEMCULT 
Fiscal Jeter Luiz Gois Barbosa 
Decreto n": 0166/2018 Dada/ano 10/02/2017 
Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 
Fiscal Claudia Simone Mendonça Barros de Andrade 
Decreto n": 571/14 Dada/ano 27/11/2014 
Situação Funcional: ( ) Contratado ou ( x) Efetivo 
Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
Fiscal Pablo Henrique Fiorenzano Viana 
Decreto n°: I Dada/ano 
Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 
Fiscal Rafael da Silva Brandão 
Decreto n°: 151 Dada/ano 02/02/2018 
Situação Funcional: ( ) Contratado ou ( x) Efetivo 
Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e 

Infraestrutura - SEURBI 
Fiscal Quei a Pinheiro dos Santos 
Decreto n°: 478/2017 Dada/ano 01/2017 
Situação Funcional: ( ) Contratado ou (x) Efetivo 
Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
Fiscal Vicente de Paulo do Amaral Figueira 
Decreto n°: 140/18 Dada/ano 2018 
Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 
Fiscal Tatiane Printes Ribeiro 
Decreto n°: 842/2017 Dada/ano 2017 
Situação Funcional: ( ) Contratado ou (x) Efetivo 
Fiscal Ananilva Pereira Soares 
Decreto n°: 007/2017 Dada/ano 2017 
Situação Funcional: (x) Contratado ou ( ) Efetivo 

a) Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento, verificação da qualidade e 
execução dos produtos recebidos, Datar e Atestar, assim como avisar com 20 
(vinte) dias de antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (o), para 
que o(a) mesmo(a) tome as devidas providências a vigência do contrato. 

b) A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no 
Referido Termo de referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade 
do serviço prestado. Datar, Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 
Administração; 

c) 0{s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato; ^ 
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d) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabiíidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993; 

e) 0(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

CLAUSULA XV - FORO 'WÊÊÊÊÊÊÍÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÍÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÍÊÊi 
15.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste 
Contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o foro de Óbidos, com a 
renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou 
venham a ter. 

CLAUSULA XVI - REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
16.1 - Este Contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial e encaminhado para 
registro no Tribunal de Contas dos Municípios. 
16.2 - E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 
03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para 
que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

Óbidos (PA), .... de de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretário Municipal 

CONTRATANTE 

XXXXXXX 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
CPF: 
CPF: 
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