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ANEXOH

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Comissao Permanence de Licitaÿao da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE.

Processo: TOMADA DE PRECOS N° 2019.12.04.2-TP
as
Data e Hora dc Abertura:
CNpJ:
_
Razao Social:

_

_

Enderefo: _ CEP:| _
Fone: _ Fax:
Banco: _ Agenda

N[°:

Conta Corrente n.°:

horas

_

OBJETO: CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRUgAO DE UM POSTO DE SAUDE NA
LOCAL IDADE DE GRANJA, NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO
BASICO EM ANEXO.
Valor
Total

Item
N°

Especificaÿao dos Servifos

01

de construcao de uma Unidade Basics da Unidade Basica
Conclusao das
da Familia, na localidade de Granja, no municipio de Pacoti/CE

cjbras

_

R$

—

VALOR GLOBAL:R$

)•

PRAZO DE INICIO DOS SERVigOS: 05 (CINCO) DIAS UTEIS, a contar da emissao de Ordem
de Servifo.
PRAZO DE EXECUgAO DOS SER VigOS: 04 (quatro) meses, contados da assinatura a ordem de

servifo.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observafoes:

• O licitante declara que tern o pleno conhecimento, aceitafao e cumprira todas as obrigafdes
contidas no anexo I deste edital.
• Independente de declaraÿao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluidas
todas as despesas neccssarias a execuÿao dos servifos, inclusive as relacionadas com:
Materiais, equipamentos e mao-de-obra;
Carga, transporte, descarga e montagem;
Salarios, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;
Tributos, taxas c tarifas, emolumentos, licenfas, alvaras, multas e/ou qualquer infrafoes;
Seguros em g<tral. bem como encargos decorrentes de fenomenos da natureza, da
infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante
e/ou a terceiros, gerados dircta ou indiretamente pela execucpao das obras e/ou service*;
Local/Data:

de

de
Assinatura Proponente

Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MliN OPAL DE PAC0TI

Av. Coronet Jos6 Cfcero Sampaio, 663

£!•-

CNPJ 07.910.755/0001-72 | CGF 06.920. 1 83-8

- Centro

CEP 62770-000 | Pacoti/CE

Fone: (85) 3325.1413
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ANEXO III
MOPELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 01 - MOPELO DE PROCURAÿAO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <N0ME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE£0> neste ato representada por scu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificaÿao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificafao (nacionaUdade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enjderefo.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceara, relativo a TOMADA DE PRECOS
N° 2019,12.04.2-TP. podcndo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documcntos dc crcdcnciamento, envelopes de documentos de habilitapao e proposta de preÿos e,
assinar toda a documentaÿao necessaria e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por forÿa do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigafoes contraidas pelo outorgado.

(data)

(representante legal)

PREFEITURA MUNI

PAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos£ Cicero Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72

- Centro

CGF 06.920.183 8

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 332 5. 1 4 1 3

GOVERNO MUNICIPA

DE

>AJC V

Pa gin a
WWW.PACOTI.CE.GOV.BS

OE MAOS DAOAH COM O POVO

ANEXO III
MODELO DE

PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARA£AO

OBJETO: CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRU£AO DE UM POSTO DE SAUDE NA
LOC ALIDADE DE GRANJA, NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO
BASICO EM ANEXO.

..........

DECLARACAO

, inscrito no CNPJ n°
representante legal o(a) Si{a)
ns.
e do CPF

por intermedio de seu
.
portador(a) da Carteira dc Identidade

,
, DEC LARA, para fins do disposto na

nu

TOMADA DE PREtpOS N° 2019.12.04.2-TP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo. perigpso ou insalubre, ncm emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na conditio de aprendiz, a partir dc 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
intcgralmente com os termos destc edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrcncias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressao da verdade. firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)

(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72 | CGF 06.920.183 8

- Centro

CEP 62770-000 i Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1 41 3
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ANEXOIV
.»

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° «

Contrato de prestacao de servipos firmado entre o
Municipio de PACOTI, atraves da SECRETAR1A
Empresa
a
e
SAUDE
nr
, nas condifoes abaixo
pactuadas:

O MUNICiPIO DE PACOTI, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico intcmo, inscrita
no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72, atraves da SECRETARIA DE SAUDE, neste ato
represcntado pela Exma. Ordenadora de Despesas a Sra. Veruska Moura Farias, apenas denominada
, pessoa juridica
de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
_
_, neste ato representada por
, inscrita no CNPJ sob o n.°
estabelecida na
, apenas denommado de CONTRATADA, resolvem
, portador(a) do CPF n°
firmar o presentc Contrato, tendo em vista o resultado da Licita?ao procedida da TOMADA DE
PRECOS N° 2019.12.04.2-TP, tudo de acordo com as normas gcrais da Lei 8.666/93 e atualizada
pelas Leis n° 8.853/94 e 9.648/98.

_

_

-

CLAUSULA PRIMF1RA DO FUNDAMENTO

1.1-0
presente COMI’RATO tern como fundamento a Lei n° 8.666/93 e suas alterafoes e a
TOMADA DE PRECOS N° 2019.12.04.2-TP e seus Anexos, devidamcnte homologada pclo(a)
Secretario(a) Municipal de SECRETARIA DE SAUDE, a proposta da CONTRATADA, tudo parte
integrante deste contrato, independentemente de transcrifao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O objeto da presente avenpa e a CONCLUSAO DAS OBRAS DE CONSTRU£AO DE UM
POSTO DE SAUDE NA LOC ALIDADE DE GRANJA, NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE,
CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, em execufao indireta, sob regime de empreitada
por prefo unitario, na conformidade do Projeto Basico e Executivo, do orfamento adjudicado.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO, DO
REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
), a ser pago em
3.1-0 valor global daipresente avenga e de RS
conformidade com a dxecu</ao dos serviÿos prestados no periodo respectivo, de acordo com as
medifoes e notas fiscais/faturas, observadas a condifoes da proposta adjudicada.
3.2- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal, mediante
atesto de execuÿao dos servioos e o encaminhamento da documenta?ao necessaria, de acordo com os
valores contidos na Proposta de Preÿos do licitante em conformidade com projeto basico, observada
as dcmais disposifocs contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada. A fatura
relativa aos scrviÿos exjecutados no periodo de cada mes civil, cujo valor sera apurado atraves de
medico, devera ser apncscntada a Sccrctaria Gcstora, ate o 5° (quinto) dia util do mes subsequentc a
realizaÿao dos serviÿos, para fins de conferencia e atestagao.

PBEFtlTURA MUN OPAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos4 Cicero Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72

- Centro

CEP 62770-000

CGF 06.920.183 8

Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.141 3
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3.3 - Por ocasiao da realizaÿao dos servifos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverao ser emitidas cm nome da Prefeitura
Municipal de Pacoti -CE, acompanhado das Certidoes Fedcrais, Estaduais e Municipals.
3.4 - O valor do prescnte Contrato nSo sera objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do
seu registro, hipotese na qual podera ser utilizado o indice INCC - indice Nacional de Custo da
Construqao.

3.5 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previSiveis poicm de consequcncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execuqao do ajustado. ou ainda, em caso de forqa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrative onde reste demonstrada tal situaqao e termo aditivo, ser restabelecida a relaqao que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuiqao da Administra<pao para
a justa remuncraqao do fomecimento, objetivando a manutenÿao do equilibrio economico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.
3.6 - Independentemente de declaraqao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias a execuqao dos serviqos, inclusive as
relacionadas com materials, cquipamentos e mao-de-obra.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECU£AO E VIGENCIA CONTRATUAL
4.1-0 contrato tera vigjencia de 12 (doze) meses e prazo de execuÿao de 04 (quatro) meses, contados
da assinatura da ordem de serviqo, podendo ser prorrogado, a criterio das partes, na forma do artigo
57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
4.2 - A prorrogaqao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
Secretario(a) Municipal de SECRETARIA DE SAUDE.

CLAUSULA QUINTA - DA REALIZA£AO DOS SERVICOS
5.1 - A realizaqao dos serviqos sera de acordo com as soliritaqoes requisitadas pela Contratante,
devendo os mesmos screm executados apos o recebimento da respectiva Ordem de servifo, junto a
sede da Secrctaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviqo;
5.2 - O recebimento doi servifos sera efetuado nos seguintes termos:
5.2.1 - Provisoriamentic, para efeito de posterior verificafao da conformidade do servifo com a
cspecificaqao;
5.2.2 - Defmitivamcnte apos verificacao da qualidade e quantidade do serviqo, pelo setor responsavel
pela solicitaqao e consequentcmente aceitaqao.

-

CLAUSULA SEXTA DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - A despesa ocorrera a conta de recursos especificos consignados no respectivo Oriÿamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE RECURSOS PROPRIOS/ CONVENIO N°
11210.1300001/16-001, atraves da SECRETARIA DE SAUDE na seguinte Dotaqao Orqamentaria:
Fonte de
Recursos
Proprio
Convenio

Secretaria
Secreiaria de Saude

Unidade

05.01

Projeto/Atividade

10.301.0012.1.003

Elemento de
despesa

4.4.90.5100

CLAUSULA SETIMA - DAS OBR1GAC0ES DA CONTRATADA
K£'

7.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposifoes do instrumento
convocatona (ia.I.ci Federal n°Df.ÿ alteradÿ ecqnsoliÿda: , ,
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7.2- A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os scrviÿos no prazo maximo fixado no instrumento convocatorio e neste instrumento,

observando rigorosamente as especificanoes contidas no Projeto Basico, Edital e demais anexos;
proposta, cronograma fisico-financeiro e orfamento adjudicados, tudo parte integrante deste
instrumento independente de transcrifao, bem ainda as normas tecnicas vigentes, nos locais
determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer outros onus de origem federal, estadual e municipal, bem como,
quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que Ihes sejam imputaveis, inclusive licenfas dos
orgaos oficiais ou com relaÿao a terceiros, em decorrencia da celebraÿao do Contrato, e ainda:
- reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes resultantes da execufao ou de natureza;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraÿao ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, sua ou de prcposto, na execuÿao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaÿao ou o acompanhamento pelo orgao interessado.
- mantcr preposto, aceitso pela Administrate, no local do servipo, para reprcsenta-lo na execufao do
contrato. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante da contratada
deverao ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
- aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios na
forma estabelecida no artigo 65, § 1° da Lei n.° 8.666/93, altcrada e consolidada.
b) responsabilizar-se pela adoÿao das medidas necessarias a prote?ao ambiental e as precauÿoes para
evitar a ocorrencia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislate
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605. publicada no D.O.U de 13/02/98;
c) responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais
danos;

ao meio ambiente causados por ato ou omissao sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

d) responsabilizar-se pda conformidade, adequate, desempenho e qualidade dos servifos e bens,
bem como de cada material, materia-prima ou componente individualmente considerado, mesmo

que nao sejam de sua fabricate, garantindo seu perfeito desempenho;
licitato no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Ceara), na forma da Lei, c apresentar o comprovante de ART (Anotato de
Responsabilidade Tecnica) correspondente antes da apresentato da primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob jpena de retardar o processo de pagamento.
f) recrutar profissionais habilitados e com experiencia comprovada fomecendo a CONTRATANTE
relate nominal dos me$mos. contendo identidade e atribuito/especificato tecnica.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tambem de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestato dos servifos
contratados inclusive as eontribuifoes previdenciarias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE,
por eventuais autuacoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia da
CONTRATADA com referenda as suas obrigafoes nao se transfere a CONTRATANTE;
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentato referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.
7.3- E de inteira e exclusiva resjxsnsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sodais,
trabalhistas, previdenciarios, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessarios
a executo do servifo. A Contratante se rcserva o amplo direito de exigir da contratada tais
documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficacia dos contratos consumados.
e) registrar o Contrato decorrente desta

7.4- No caso de constataÿao da inadequa<ÿao dos serviÿos as normas e cxigcncias especificadas no
Edital, neste contrato, nos Projetos Basico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante
os rccusara, devendo ser de imediato adequados as supracitadas condifdes.
PREFEITURA MUNI

PAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72 | CGF 06.920. 1 83 8

- Centro
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CLAUSULA OITAVA DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

8. 1. A Contratante obrigar-se-a a:
8.1.1. Exigir o fiel cumprimcnto do Edital e Contrato, bem como zelo na prestaÿao do foraecimento e
o cumprimento dos praZos.
8.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualqucr irregularidade na realizaÿao dos servifos objeto
deste Contrato.
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a contratada a execufao do objeto contratual;
8. 1 .4. Efetuar os pagamcntos devidos nas condifoes estabelecidas ncste Instruraento, bem como zelar
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais.
8. 1 .5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessaria a prestagao dos servigos licitados, prestando-lhe todas as
informagoes e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados.
CLAUSULA NONA - DAS SANgOES

9.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serao aplicadas as sangSes dos artigos 86 a 85
da Lei 8.666/93 e suas demais alteragdes.
9.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sangoes:
9.2.1 - Advertencia
9.2.2 - Multas necessarias, conforme segue:
9.2.2.1- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na prestagao
dos servigos, contados do recebimento da ordem de compra/autorizagao de fomecimento no
endercgo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
9.2.2.2- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
9.3- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimcnto do fomecimento/ realizagao dos servigos, as atividades da administragao, desde que
nao caiba a aplicagao dp sangao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigagoes definidas ncste instrumento, na Ata, no contrato ou em outros documcntos que o
complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sangoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
9.3.1- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisigao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
9.4 - Suspensao temporaria do direito de participar em Iicitagoes e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicagao das seguintes multas
e das demais cominagoes legais.
9.5 - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com Administraeao Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punifao, ou ate que seja promovida reabilitaeao, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

-

CLAUSULA DECIMA DA RESCISAO

10.1 - Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pcla Contratante, por conveniencia
administrativa ou por infringencia de qualquer das condifoes pactuadas.
10.2 -0 nao cumprimento das disposieoes especificadas neste Contrato implicara automaticamente
cm quebra dc Contrato, ensejando rcscisao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal
8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da Administrafao, com relafSo as normas contratuais e
as previstas em Lei ou Rjegulamento dispostas no presente Instrumento.
PREFEiTURA MUNrÿPAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos£ Cicero Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72

- Centro

CGF 06.920.183-8

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413
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10.3 - O presente contrato e rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelafao Judicial
ou Extrajudicial, nos casos de:
10.3.1 Omissao de pagamento pela Contratante;
10.3.2 - Inadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
10.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com
30 (trinta) dias de antecedencia, sem onus para ambas as partes.
10.3.4 - No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir
prcjudicada podera rescindi-lo sem que se fa?a necessario uma comunicafao por escrito com a
antecedencia defmida no subitem anterior.
DA
PRIMEIRA
CLAUSULA
DECIMA
CANCELAMENTO, ACRESCIMOS E SUPRESS0ES

ALTERACAO

CONTRATUAL,

11.1- Quaisquer alteragocs que venham a ocorrer neste Instrumento serao efetuadas mediante Termo
Aditivo.
11.2 - A Prefeitura Municipal, se reserva no direito de cancelar a presente TOMADA DE PRECOS,
no todo ou em parte, de acordo com as condifoes estabelecidas na legislafao pertinente, assim como
reduzir ou aumentar respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, e, no caso particular de reforma, ate o limite de 50% (cinquenta por cento), mantendo-se as
demais condifdes do contrato nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei n° 8.666/93, sem que caiba
a Contratada o direito de reclama?ao ou indenizaÿao.

-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA PUBLICACAO

12.1 - A publicafao resumida do instrumento deste contrato devera ser publicado por afixaÿao em
local de costume, ate o quinto dia util do mes subseqiiente a data de sua assinatura.

-

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DO FORO

13.1 - O Foro competsente para dirimir quaisquer duvidas oriundas do prcsente contrato e o da
Comarca de Pacoti - CE.
Declaram as partes quse este Contrato corresponde a manifestacao final, completa e exclusiva de
acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo
firmadas.
Pacoti/CE, - de

---
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