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c O N T R A T O N° 12/2015

Contratação de empresa especializada na implantação,

operação e gestão de conteúdos em projeto de

comunicação para divulgação dos trabalhos realizados

pela Câmara Municipal de Goiânia, que entre si fazem a

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANIA, por meio de

seu Presidente e Procurador Chefe e a empresa MAIS

CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING

LTDA - EPP, nas cláusulas e condições que se seguem:

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, com sede em Goiânia, Capital do Estado

de Goiás, sito na Av. Goiás Norte, nO2001, Centro ~ CEPo 74063-900, inscrita no

CNPJIMF sob o n.O 00.001.727/0001-93, doravante designada simplesmente

CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador Anselmo

Pereira da Silva Sobrinho, portador da Carteira de Identidade na 430036 - 28 Via -

SSP/GO, inscrito no CPF sob o na 190.369.141-91 e pelo Procurador Chefe da Câmara

Municipal de Goiânia, Or. Lourival de Moraes Fonseca Júnior, portador da OAB/GO

na 20.085, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa MAIS

CONSULTOlUA E SERVIÇOS DE MARKETlNG LTDA - EPP, inscrita no

CNPJ na 08.518.845/0001-85 com sede na Segunda Avenida, Quadra 01-B, Lote 59,

Sala 02, Térreo, Ed. Marfim, Condomínio Cidade Empresarial, Bairro Cidade Vera

Cruz - Aparecida de Goiânia - GO, CEP 74.935-900, neste ato representada pelo

Sócio Proprietário, Senhor Francisco de Assis Gomes, brasileiro, separado

judicialmente, empresário, portador da Cédula de Identidade na 173.713/

VialDGPC-GO e inscrito no CPF sob o na 026.665.371-53, doravante denomina a

apenas CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força d

presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei 8.666/93 e alterações

posteriores, conforme Despacho Autorizatório constante às fls. 32, Processo n.o

20150000149 e condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos,

Pregão Presencial n.o 004/2015, mediante as seguintes cláusulas
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na

implantação, operação e gestão de conteúdos em projeto de comunicação para

divulgação dos trabalhos realizados pela Câmara Municipal de Goiânia, contendo

ainda informativo sócio/cultural e econômico, notícias locaís, regionais, nacionais e

internacionais, por meio digital, veiculados através de monitores em LCDILED

instalados em locais de alta concentração e circulação de público, tanto nos ambientes

internos da Câmara como em locais públicos, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus l!I1exos,Pregão Presencial nO004/2015.

1.2. O regime de execução do presente contrato é de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 - A CONTRATADA obriga-se a:

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato;

b) Manter durante a vigência do contrato, com compatibilidade com as obrigações
".

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em

consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII da Lei n 8.666/93;

c) Responder por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros,

em razão da ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus propostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhMto

realizado pela CONTRATANTE; ~/

d) Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes do

Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial N. 004/2015; //. //
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e) Prestar esclarecimento que lhe forem solicitados, atendendo prontam~te às

eventuais reclamações relacionadas com as prestações dos serviços prestados;

t) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na prestação dos serviços;

g) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de

classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no

desempenho do objeto do co~trato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer

vinculo empregaticio com os mesmos.

h) Prestar os serviços contratados, independentes de quaisquer contratempos, no prazo,

locais e demais condições estabelecidas neste instrumento e no Edital;

i) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações assumidas, inclusive aquelas em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorreções que não estejam de acordo com as especificações e condições avençadas,

sem qualquer ônus à Contratante;

j) efetivar o recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou

emolumentos federais, estaduais e municipais e seguro de acidente do trabalho que

incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do Contrato, apresentando os

respectivos comprovantes quando solicitados pelo CONTRATANTE;

k) executar o objeto deste Contrato de acordo as exigências do Edital da Licitação e

seus Anexos, agindo de boa-fé, conforme exigência do Código Civil, e adotar a melhor

t~n~ca, utilizando materiais de primeira qualidade e cumprindo todas as M.sS

tecmcas; ~

____ Ue-
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1)prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às

normas legais e regulamentares aplicâveis e às recomendações aceitas pela boa

técnica;

m) cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas

autoridades competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratado;

n) facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de

vistoria e acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso

incorra em isenção de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer

tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados, permitindo o livre acesso

dos fiscais a todo o local de execução dos serviços; a toda documentação correlata,

bem como permitir a retirada, pelos fiscais, de documentos para diligências, tudo

independentemente de prévia comunicação à CONTRATADA;

o) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, •

forem vitimas os seus empregados no decorrer da execução deste Contrato ou em

conexão, com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

p) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionados à execução dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção,

conexão ou contingência;

q) exumr-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do

contrato, bem como utilizar o nome da Câmara Municipal de Goiânia pf'fns

comerciais ou em campanhas e material de publicidade; W
r) aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Co ção.

Procuradoria lurtdica - CAmara Municipal de GoiAnia
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2.2 - A CONTRATANTE se compromete a:

a) Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer

controle de qualidade dos serviços a serem prestados;

b) Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos serviços a

serem prestados pela CONTRATADA;

c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos na Cláusula

Quarta.

d) Assegurar o acesso dos empregados da empresa, quando devidamente identificados,

aos locais em que devam prestar o serviço;

e) prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento dos

serviços;

t) impedir que terceiros executem os serviços objeto deste Termo;

g) indicar os ~~rvidores que acompanharão a execução dos serviços;

h) solicitar que seja refeito o serviço recusado;

i) cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato;

j) efetuar, com pontualidade, os pagamentos à empresa, após o cumPrirnC\as

formalidades legais; e ~

k) atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio

•••_",...".,,1; IA ~
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1) exercer a fiscalização da execuçilo do objeto deste Contrato por sl<rvIdores

especialmente desIgnados, na forma prevIsta na LeI na 8.666/93;

m) proporcionar à CONTRATADA as facílídades e as informações necessárias a fim

de que possa desempenhar normalmente os servIços contratados;

n) assegurar os recursos orçamentários e fmanceIros para custear o contrato;

o) manifestar-se formalmente em todos os atos relatIvos à execução do contrato, em

especial, aplícação de sançõ~, alterações e revisões do contrato;

p) aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentllres e contratuaIs;

q) permItir o acesso à CONTRATADA para o cumprimento de suas obrigações;

r) comunIcar oficialmente à CONTRATADA as falhas detectadas;

s) após a conclusão de cada etapa do objeto, a execução será submetIda à aprecíação

da fiscalização do CONTRATANfE, que poderá aceItá-Ia ou rejeitá-la, fazendo, por

escrito, as observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão e devIda

aceItação;

t) rejeitar qualquer execução cumprida equivocadamente ou em desacordo com as

orIentações da CMG, do Edital de Lícítação e seus anexos, que são partes Integrantes

deste Contrato;

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1- DO PRAZO: O contrato a ser celebrado entrará em vIgor na data de sua

assInatura e expIrará 12 (doze) meses após essa data, pódendo s

Procuradoria Juridic.a - Câmara Municipal de GoiAnia



4.1.2 - A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal para os serviços executados:

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO

REAJUSTE.

7
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4.2 _ DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sere efetuado até o 30°

(trigésimo) dia após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo

Departamento competente, via Ordem de Pagamento, no Banco Caixa ECÇ'ÔnU.'ca

Federal, Agência 3438, Conta Corrente n° 606-2. :
;

4.2.1 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto perdurarem

eventuais multas que tenham sido impostas à CONTRATADA em virtude de

penalidades ou inadimplência.
4.2.2 _ ATRASO DE PAGAMENTO: Sobre os valores das faturas não quitadas na

data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros de 0,5% (mei

pro rata die, desde que solicitado pela CONTRATADA.

4.1.1 _Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos decorrentes da prestação

dos serviços/fornecimento, tais como: mão-de-obra, salário, encargos sociais, fiscais,

previdenciários, de segurança do trabalho e trabalhistas, fretes, seguros, impostos e

taxas, contribuições e alvarás, peças, produtos, ou quaisquer outros custos incidentes

diretos ou indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à consecução

deste, inclusive beneficios, taxa de administração e lucro.

4.1 _ DO PREÇO: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal

referente à execução dos serviços com fornecimento de equipamentos, resultando em

um valor global de R$ 1.149.999,60 (um milhão, cento e quarenta e nove mil,

novecentos e noventa e nove,reais e sessenta centavos).

termos do Inciso lI, do Art. 57, da lei n.O8.666/93 (com a nova redação dada pela Lei

n09.648, de 27.05.98).
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4.3 - DO REAJUSTE:

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES.E MULTA

. ,

6.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública:
Procuradoria Jurldica - CImara Municipal de Ooitnia

6.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de oficio,

mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de

05 (cinco) dias úteis para que a CONTRATADA apresente justificativas para o atraso,
",

que só serão aceitas mediante crivo da administração;

6.1.2 - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços,

calculada sobre o valor dos serviços não prestados, até o máximo de 10 (dez) dias,

quando então incidirá em outras cominações legais.

6.1.3 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,

contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos

porventura causados a Contratante, com o não fornecimento parcial o

contrato.

6.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a CONTRATANTE

poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

5.1 - A classificação das despesas dar-se-á a conta da dotação orçamentária nO

2015.0101.01.031.0001.2001.33903988.100, conforme Nota de Empenho nO60, de

09/07/2015, no valor de R$ 574.999,80 (quinhentos e setenta e quatro mil,

novecentos e noventa e n~ve reais e oitenta centavos). O valor mencionado foi

empenhado para o exercício de 2015.

4.3.1 - O preço cotado para a execução dos serviços será fixo e irreajustável;

S. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

•

Estado de GolAs
. Cimara Municipal de GolAnia

• ,. Poder LeglslCillVo



. .
•

Estado de Goltls
CAmara Municipal de Goiânia

•• "Poder Leglslattvo

6.2.1- Por 06 (seis) meses - quando incidir em atraso na prestação dos serviços;

6.2.2. Por 01 (um) ano - na prestação dos serviços em desacordo com o exigido em

contrato;

6.2.3 - Pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de

ampla defesa, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,

não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do seu objeto,

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto pactuado,

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

6.3 - As sanções previstas nos subitens 6.1 poderão ser aplicadas juntamente com as

dos subitens 6.2 facultados a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - A CONTRATADA deverá prestar os serviços contratados de acordo com as

normas a serem estabelecidas pela CONTRATANTE, nos termos do Edital do Pregão

Presencial N. 004/2015 da Câmara Municipal de Goiânia;

7.1.1 - O Responsável pelo recebimento dos serviços (Diretoria de Comunicação)

deverá atestar a qualidade e quantidade, mediante recibo (~IO do art. 73), devendo

rejeitar qualquer prestação que esteja em desacordo com o especificado no Edital.

7.2 - Em conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nO.8.666/93, mediante termo

circunstanciado, o objeto/serviço deste edital será recebido:

I _ Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,

mediante termo circunstanciado, assinado pel~es llm até l5(quinze) dias da

comunicação escrita do contratado; , I LP- ~P;Pç
----------Proc-ur-Bdorla-.-Ju-rl-dica--ctmara--M-un-'c-;paI-dc-Go-;"'-j-. -- 9
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11• Definitivamente, em até 05 dias úteis, por servidor ou comissão designàda pela

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos

termos do Edital, observado o disposto no art.69 desta Lei e as garantias legais.

7.2.1 - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os serviços foram prestados

em desacordo com a proposta, com defeito ou má qualidade, fora de especificação ou

incompletos, após a notificação por escrito à Contratada, serão interrompidos os

prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

7.2.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exime a responsabilidade da

CONTRATADA a posteriori. Deverão ser substituídos os serviços que,

eventualmente, não atenderem as especificações do edital.

7.3 - Os serviços deverão ser prestados de acordo com o estabelecido no Anexo I -

Termo de Referência e demais normas constantes do Edítal.

7.4 - A CONTRATADA deverâ prestar os serviços, conforme a proposta apresentada,

as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro do

horârio defmido no cronograma aprovado pelo Gestor do Contrato.

7.S - Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da

assinatura do contrato ou recusar-se a assiná-lo, será convocado outro licitante,

observadas a ordem de classificação e as exigências habilitatórias constantes do Edital,

para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das

sanções cabíveis.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Suporte e

Manutenção dos equipamentos - hardware e software).

Q
Procurudoria Jurfdica - CAmara Municipal de Goiânia,
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8.1 - Efetuar o monitoramento e gerenciamento remoto do funcionamento dos

sistemas;

8.2 - Efetuar manutenção permanente (preventiva e corretiva) dos equipamentos

fornecidos, incluindo substituições de peças e periféricos defeituosos sem ônus

adicional para a CONTRATANTE;

8.3 - Efetuar a reposição de equipamento em conserto ou danificado definitivamente;

8.4 - A CONTRATAPA deverá disponibilizar, sem ônus adicional à

CONTRATANTE, os sinais de transmissão das informações para as TVs de

propriedade da Câmara Mwúcipal, desde que não' exija acréscimo ou substituição de

equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA;

8.5 • Prestar serviços de suporte ao usuário, de segunda a sexta feira, das 8:00 horas às

18:00 horas, para receber demanda e direcionar o atendimento;

8.6 - Efetuar a geração de relatórios mensais de ocorrências técnicas;

8.7 - Efetuar atualização tecnológica periódica para aprimoramento da solução;

8.8 - Efetuar implementação constante de melhorias técnicas em hardware e software;

8.9 - A Contratada apresentará um relatório de assistência técnica para cada

atendimento feito, contendo data, hora de chamada, inicio e término do atendimento,

identificação do problema, as providências adotadas e as informações pertinentes, para

acompanhamento e controle da execução do Contrato.

Procuradoria Jurídica - Clmara Municipal d

8.10 - Cada relatório de assistência técnica deverá ser assinado por técnico do

contratante, ou por ele indicado e pelo responsável o tendimento da contratada.
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9.1 - A CONTRATANTE eXlglrá"dIi'CONTRATADA: até a data da assinatura do

'"~' .~,~"r.•ft-:~ . r:~::-::l~('In r~. ~"") 1~"...:::J'~<<!'~"~'-1 'lh.-
Contrato, prestação de garantia; correspondente a 5% (cmco por cento) do valor do

_,~ •__ ..•• 9_ •••."--"''''''.,,..._~.••''''.....~nt'''~.~.
contrato, ficando facultado ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

j
'â)'Cauçãõ e'in'diiitiêii():'oü~Iri"Íftiílõsdà divfd~1~bliêã;'J Nll;r;. .":1 'H:',_ ~..Jy'.' .;"

i. ""'..1••.• "\~•. r ~. _;.-1: ~m di.'1_heL~),l":: •.::\H.z:..d."1 rn-~I>1":.-~tU~tt:,:~h.~

• Caução em dinheiro ou em tltulos da divida pública, deverão ser depositados
"J ' A ,-::-."'1!'':!o to • ;(~ e' r;( ••••••••d- f::: ';;'~,-t;e-o,~: t..t!l.z..:.ii! r .-'1I;'C~.J",~r::~I~

em uma conta da C81X8EconÔMIcaFederal, VInculada à Câmara MunICIpalde
~-:.li,,~,.fi T ~~ I "1r''"ir l) "nriiumn ~ "'-c.:~-('~~~ne ~,"" e'':'" "=Xju.u:c Q:1
" , Goiâriia,' A cOntratada devem dirigir-se à Diretoria Financeira da Câmara
.in~~ ...•.~1""J..1':""'~,t"l~"".""Io"ó1 •..~tN~~ rt"h'l'::--J. ''!'lo L..~ C~"":"_h) é9 1':(~:.ur.,~~J

-. MuriicipÍll de Goiânia, Av. Goiás Norte, nO2001, Centro - Goiânia - Goiás
.l,t' t('~"'-""='; .-"".' ••..~,~.,tJ1~:t t".~.',~~,.1t:C.~~nJ~~ ..-nt.t ~ ~_ .••..:.a ~ ~, ...'!.... 't11

CEP: 74063-900 - GOIânia- GO, fones:' (062) 3524-4226/4227 para obter
~ .' '"t"- ~- ~ 1~.1""

esclareciméIÍtos sobre o referido recolhimento.

• Os Títulos da Divida Pública deverão ser emitidos sob. fonna escrituraI,
9..t .• ~ .•.~ .. ,4::;1 ~~rr,r;- •.."::=~r:n ~J') t:= r:::.:u~c"'....":\trtX:..:.'. t.!~<le11•.•.~f\~~~'SOl",\'_" "....:~

medIante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
pcs';: ""r=fJ1 ~.' ".••.•...""1~ ou ;lldjci~is~

autonzado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos,

confonne deftnido pelo Ministério da Fazenda,
9.5 .. S~:~ !:..••.;. 'f7.eO ~ t=nç-Oes ~~~, rn tt..j e r..t. ;tJ £1,..1 t 1:', .:. . -"", r.••7 .. ~.\,.~. t~
!--...-' ".1 \.)i..::d"'!' ,.,.....'~~~~à..:r..:.Un ,~u:.s ifÜ\ln.Jlt .cs~.'~4'~Q (' :l:t~t ;n:,,+tt..":-"~;) r
b)Seguro-garantia;ou
.r..-.:1í~~rn-~~~~:;lI'.J>oi, E (NOllider~r:-~)errílld3,

• Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia, deverá
9.•.., •. " :~~,tla c:'l-l.1lclil OCrl ~J CC)..:mVUC"IltC, tr,;,:~::rtl:;l1e•• ,I)u.•~..•.> ~ :•.j "tl''''

juntar o comprovante de pagamento do prêmio, • ...•
. ;- .-, --.-ar, n" .::-~~de:"C':t;.2:.l-'; d)S (~ \..C-!::t:.r,.J'l, !t:rI' '.r;J;J '.) :1~r::n;.'it'~h"'"

,~~'".;. ~ ""
c) Fiança Bancária,

_ __.' , -.,~. ._~.......... ,n"._.i, .:t:- '" . .. •.• f.', ' .. ,,\ , .....•""".. era ~tr~r-~ ..fl .•.-u ~Ji'-"'''''''''' ~~_" O ta ~'lO.".•".- ç•." ".('.",...~ •••..•.'- ~ -
• Caso O licitante vencedor pr~te,garantia por meio de ftança bancária.•deverá

.!":.~.""~~K''t\J.~~.tl:-.1J,. ~:IU~...t'Vt; r-:;J'.......m.~;o \f;l mUI~l~"c ~.,;..,.•.•'~ ~- r:.....•~-.,.g
, utilizar o modelo constante do ANEXO X deste edital;

,::.' ':':'J:\ ;1C~
• Em se tratando de ftança bancária, deveráêonstar do Instrumento a expressa

" J'
renuncia pelo fiador dos beneficios previstos !'~arts,~827'e 835 do Códi o

~..... "I'
r- J , ..••'
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Estado de Goiás

. Câmara Municipal de GolAnla
• P Poder legislativo

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1. Caberá a CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida

do Instrumento de Contrato e de seu termo de inexigibilidade, na imprensa oficial e no

prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APRECIAÇÃO DA CI E

REGISTRO NO TCM

12.1. O presente Instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Interna da

Câmara Municipal de Goiânia e, posteriormente, pelo Tribunal de Contas do

Município, não se responsabilizando a CONTRATANTE, se aquela Corte de Contas,

por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO DOS ANEXOS

13.1. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual a proposta da

CONTRATADA, datada em 27/04/2015, no que couber, e demais documentos

pertinentes, independentemente de transcrição.

CLÁUSULÁ' DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nO10.520/02 e da

Lei n° 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

~
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15.1 Para as questões resultantes do instrum o fica eleito o Foro da Comarca de

Goiânia, Capital do Estado de Goiás, com nún\;ia expressa a qualquer outro, por
\ .

mais privilegiado que seja ou venha a se tomar.
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Estado de Gol'.
Câmara Municipal de Goiânia
Poder Leglslatfvo

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em

03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das

testemunhas abaixo nominadas:

Goiânia-GO, aos 09 (nove) dias do mês de julho do uno de 2.015.

Pela CONTRATANTE:

Ve dor Anselmo Pereira da S' va Sobrinho

Presidente da Câmara Municipal de Goiânia

Procurador Chefe

Pela CONTRATADA:

Testemunhas:

Fonseca Júnior

âmara Municipal de Goiânia

Nome:~,.1J" ~~ ~ ~ Nome:.Lwi~ cdJ.......: ...•.:9...•..."..•d,;-, }:>o.(\t...,

RG:5<I&~COC1 RG:5êJ86.94

CPF:O'i:!Qj5.82J59 CPF:C5~.1'á 501-3'

. ~
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