
••
•

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CARTACONVITEN° 019/2010 DE 16 DE NOVEMBRODE 2010.
Processo Administrativo 026/2010

CÂMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITALDE CONVITEN.o 019/2010
TIPOMENORPREÇO

Edital de convite para
contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de
assessoria técnica.

O VEREADOR GILNEI ALBERTO JARRÉ, PRESIDENTE DO
LEGISLATIVO,no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a
Lei n.o 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 24 de novembro
de 2010 na sala de reuniões desta Casa Legislativa, a 'Comissão Permanente
de Licitações, designada por Portaria se reunirá com a finalidade de receber
propostas para contração de pessoa jurídica para prestação de serviços de
assessoria técnica.

Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto
ora licitado, cadastradas ou não, desde que manifestem sua intenção de
participar apresentado sua proposta acompanhada de toda documentação
exigida por este edital na hora e data aprazada para o recebimento dos
envelopes.

1. OBJETO

1
Constitui objeto da presente licitação a contratação de

empresa/ sociedade para prestação de serviços técniCos de Assessoria e
Consultoria C~ntábil suplementar para realização de á'uditoria no orçamento
da Secretaria Municipal d~ Educação no exercício~'de2010 assessorando a
Comissão Parlamentai-de)nquérito criadaatáivés da Resolução 309/2010,
na análise dos contratos, licitações, nomeaçõ~s, convocações, execução da
despesa geral da Secretaria na aplicação ,dos recursos vinculados e limites
mínimos a serem aplicados para elaboração de parecer descritivo dos
apontados feitos por profissional habilitado.

2. DO RECEBIMENTODOS DOCUMENTOSE DAS PROPOSTAS
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Os documentos necessanos à habilitação e as propostas serão
recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionado no
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, e identificados,
respectivamente como de n.O I e n.O 2, para o que sugere-se a seguinte
inscrição:

A CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o 019/2010
ENVELOPEN°OI-DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOMECOMPLETODA EMPRESA)

A CAMARAMUNICIPALDE CARAZINHO
EDITAL DE CONVITE N.o 019/2010
ENVELOPEN°02-PROPOSTA
PROPONENTE (NOMECOMPLETODA EMPRESA)

2.1 DO INVÓLUCRON° 01- "HABILITAÇÃO"
Para a habilitação o licitante deverá apresentar:
2.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
2.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes relativo ao
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto da licitação;
a) A comprovação da inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes dar-
se-á através do Alvará de Localização e Funcionamento, com validade
definida no documento e, quando o documento for permanente, deverá ser
anexada a guia de recolhimento do exercício atual.
2.1.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Receita Federal e
Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
proponente; ". .";
2.1.4 Prova de regularidade relativa à Prevídéncia Social (eND) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos .por Lei;
2.1.5 Ato constitutivo, estatuto ou contrato socíal em vigor, devidamente
registrado, em setratando.de.sociedades comerciais,;e~ no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos -de eleição de seus administradores.
Decreto de autorizaçãâ,em se tratando de empresa ou socíedade estrangeira~ ' . - .•'
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o. . )-

eXIgir;
2.1.6 Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as
fases de licitação;
2.1. 7 Declaraçãoque atende ao disposto no artigo 7°,inciso XXXIII, da ConsHf:ição
Federal, conforme o modelo do DecretoFederal nO4.358 de 5 de setembro de 2 O ;;}
2.1.8 Habilitação relativa à qualificação técnica: .

.
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ai A assessoria a ser contratada deverá comprovar habilitação doIs)
profissional(is) que compõem o quadro da licitante e que exercerão os
serviços através da inscrição no Conselho Regional de Contabilidade CRC,
bem como pelo menos 01 (um) atestado de capacitação técnica que comprove
experiência prévia na área de contabilidade executado.

Os documentos deverão ser apresentados em O1 (uma) via e
poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia
autenticada ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.

A autenticação de documentos realizada pela Cãmara será feita
pelo Diretor de Expediente ou pela Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento em até um turno anterior ao da abertura do Certame Licitatório.
Os documentos exigidos deverão ser, preferencialmente, relacionados,
separados, colecionados e numerados na ordem estabelecida neste Edital,
indicando o subitem correspondente.

Todos os documentos expedidos pela empresa serão subscritos
por seu representante legal, com identificação clara de seu subscritor.

A falta de qualquer dos documentos solicitados neste edital
implicará na inabilitação da licitante.

2.2 DO INVÓLUCRO N° 02 - PROPOSTA

Deverá conter:

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada
na última, pelo representante legal da empresa, e o preço cotado
em moeda corrente nacional, com todos os impostos, taxas, ou
quaisquer õnus, quer federais, estaduais ou municipais.. ,
r ~
/ ~

Observação 1: o praZo de validade da proposta é de 30 dias a
contar da' data aprazada para sua. entrega. . ,~, I'

o •

\

Observação ..2: Quaisquer inserções na proposta que visem
modificar, extinguir ou criar direitos, sem'previsãoino edital, serão tidas
como inexistentes>aproveitando-se a proposta no' que não for conflitante
com o instrumento convocatório. .".~ .. '

b) Aproposta deverá:conter o valór totàl para o serviço prestado.

3. DO JULGAMENTO

3.1 Ojulgamento e classificação das propostas serão realizados em fu
dos preços cotados para o fornecimento do serviço, classificando-se
primeiro lugar a proposta que atenda as especificações técnicas do o
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licitado e que ofertem o "MENORPREÇO", de conformidade com o disposto
no artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93.
3.2 em caso de empate entre duas ou mais propostas adotar-se-á o
critério do parágrafo 2° do artigo 45 da Lei n.O 8.666/93, em ato público,
com a convocação prévia de todos os licitantes.

4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

aI serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital, bem como com preços superestimados ou
inexeqüíveis;

5. DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as
normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.O
8.666/93.

6. DO PRAZOS

6.1 Esgotados todos os prazos recursais, o Presidente, no prazo de 03
(três) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei
n.o 8.666/93.
6.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez,
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o
transcurso do"prazo constante do item 7.L
6.3 Ser dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a
Administração convocará ,os; licitantes remanescentes, ",na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, em igual praz~ e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, "inclusive' quanto aos preços
atualizados peJo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação,
sem prejuízo dàaplicação,da pena de multa{no valor"'correspondente a 10%
(dez por cento) do.,valor do -contrato e-mais a .•suspensão temporária da
participação em licità.çãoe impedimento deco1itratar com a Administração
por prazo de 02 (dois) anos:' -. , ..~~'

"..;

7. DAS PENALIDADES

7.1 multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de infração ou ime
rescisão do contrato, independente de notificação, cumulada com muI
10% (dez por cento) sobre o valor contratado.
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7.2 multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);
7.3 multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não
adimplido do contrato.

8. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em duas parcelas uma em até dez
dias da assinatura do contrato e a segunda no término dos serviços
mediante apresentação de relatório final, nas condições contratadas,
mediante apresentação da Nota Fiscal onde deverá discriminar todos os
tributos que serão retidos pela Administração.

9. DA PRESTAÇAo DOS SERVIÇOS - DO PRAZO E DA EXECUçAo

O prazo de execução é de até 22/12/2010.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas. decorrentes da contratação oriunda desta licitação
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

o~ . •
Órgão 01 Câmara Municipal
Unidade 01 .:.Câmara Municipal ."
Projeto/Atividadé: 01.03i,0001.2005 Manutenção geral da câmara- . ,; ~
Elemento da Desp.: 3.3.90.39.00.0000 Out. Serv.Terc.~- Pessoa Jurídica.

"...,;; .
11. DA FORMALIZ'AÇÃ? DO CONTRATO I.

11.1 O contrato a ser fir~àdo' entre o. órgão ou entidade promotora da
licitaçâo e a licitante vencedora, observadas as condições constantes deste
Edital, terá suas clâusulas estabeleCidas pela primeira.
11.1.1 A minuta do futuro contrato se constitui em um anexo deste Edital,
dele fazendo parte integrante,
11.2 O contrato deve mencionar no preâmbulo, os nomes das partes e de
seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratu a o
número do processo da licitação, a sujeiçâo dos contratantes às norro) a
Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993, e às cláusulas contratuais.
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11.3 A desistência do órgão ou entidade promotora da licitação de contratar
com a licitante melhor classificada não confere a esta o direito a indenização
ou reembolso de qualquer espécie.
11.4 O Contrato estabelecerá multa/penalidades aplicáveis a critério da
Administração, relativamente à inobservãncia das exigências e obrigações
correspondentes a cada um dos serviços de que trata a presente licitação.
11.5 As partes contratantes elegerão explicitamente, o Foro de cidade de
Carazinho (RS), para dirimir quaisquer questões que surjam por força do
contrato.

12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua
inexecução total ou parcial.
12.2 A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável perante
terceiros por atos praticados pelos seus empregados, excluida a Contratante de
quaisquer reclamações e/ou indenizações.
12.3 AContratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
às suas expensas, no total ou em parte, o objetodo contrato em que se verificarem
vicios,defeitosou incorreçõesna execuçãodos serviços.
12.4 AContratada deverá prestar os serviços de acordo com as melhores técnicas
profissionais, com estrita obediência às leis do Pais, e em conformidade com o
estabelecidono respectivocontrato.
12.5 Será vedado à Contratada subcontratar ou transferir o contrato sem prévia
autorização expressa da Contratante.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

relativos
participant

dos envelopes
licitação os

a abertura
admitidos' à

13.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender
qualquer.cias disposições do presente edital. "',
13.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da
documentação e propostas ou qúaisquer outros documentos.
13.3 Não' ,serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou
substituições das propostas ou quaisquer outrós documentos.
13.4 Só terão"'direito a 'usar a palavra, rubricar'as propostas, apresentar
reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus
representantes credenciados e os:membros da Comissão Julgadora.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações
que versarem sobre matéria'. objeto de recurso próprio, como, por exemplo,
sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso 1,
a e b, da Lei n.O 8.666-93).
13.5 Uma vez iniciada
documentação, não serão
retardatários.
13.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação
constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de'
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rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.o
8.666/93.
13.7 Assegura-se à autoridade competente para a aprovação do
procedimento licitatório, o direito de, a qualquer tempo, antes da
contratação, revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, sem que assista a qualquer das empresas licitantes direito a
indenização de qualquer espécie. "
13.8 A licitante é responsável por quaisquer tributos e encargos acessórios
incidentes sobre o objeto da presente licitação e/ou quaisquer alterações que
venham a ocorrer, seja de alíguotas ou decorrentes de novos tributos.

14. Integram este edital os seguintes anexos:
aI Anexo I: Declaração Modelo "A";
bl Anexo 11: Declaração de Idoneidade;
dIAnexo 111: Minuta do Contrato.

Informações serão prestadas aos interessados das 8:00 h às 11:45 h
/ 13:30 h as 17:00 h, na Cãmara Municipal -de Carazinho, sita na Avenida
Flores da Cunha, n.O799, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus
anexos e demais informações pelos fones (54) 3330-2322.

azinho, 16 de Novembro de 2010.

\

Este edital encontra-se examinado e
aprovado pelo Departa- ';'.ntoJurídico:'-

,
•

ar Jurídico

../ ..-
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ANEXO I CARTACONVITE019/2010

MODELO "A" EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA"
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)
.......................................................................... , inscrito no CNPJ nO
............................ , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................................... , portador(a) da Carteira de
Identidade n° :.. e do CPF n° ,
DECLARA,para fins no disposto no inciso V do art. 27

da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nO9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz. ( ).

(data)

(representante legál)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

./ MODELO "B" EMPREGADOR'PESSOA FÍSICA
, .

DECLARAÇÃO
Ref.: (identificação da licitação) .

" d' ( ) d C . d.......................................................................... , porta ar a a arteIra e
Identidade nO' ~: ~.:... e do CPF n°
......................................... ~ ;" ;-DECLARA;para fins no disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21~de junho de 1993, acrescido
pela Lei nO9.854, de 27'ae outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho' noturno, perigoso 'ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos. ' .
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz. ( ).

(data)

(nome)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO 11 CARTA CONVITE 019/2010

DECLARAÇÃO

VÁLIDA SOMENTE COMO MODELO

A empresa através de seu representante legal,
Sr.(a) , CPF ,
cargo na empresa, (Sócio ou Diretor) , DECLARA,
para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pela
Cãmara Municipal de Vereadores, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com
o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como de que comunicaremos
qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação,
que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade económicofrnanceira.

Por ser expressão da verdade, firma a presente .
........................ , de de .

Assinatura do representante legal acima qualificado e carimbo da empresa.
(se procurador anexar cópia da procuração autenticada ou com o oríginal para que
se proceda à autenticação por servidor da Administração).

",
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EDITAL DE CONVITE N° 019/2010

A CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público, CNPJ
89.965.222/0001-52, com sede na Avenida Flores da Cunha, 799, Carazinho/RS,
representada por seu Presidente, Vereador Gilnei Alberto Jarré , inscrito no CPF
471.658.040-72, residente e domiciliado na Avenida Pátria, 1600, Bairro Centro,
nesta cidade, aqui denominado, CONTRATANTE,e, , com
sede em , na , inscrita no CNPJ/MF sob nO
________ , doravante denominada CONTRATADA,neste ato representado
por seu , brasileiro, Carteira de Identidade nO
________ , resolvem celebrar o presente contrato, para prestação de
serviços de assessoria técnica a serem realizados na forma de execução direta, sob
o regime de empreitada por preço global, mediante os termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS
1.1.0 presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei n° 8.666, de 21.06.93, e
alterações subseqüentes.
1.2. Independentemente de transcrição, passam a Jazer parte deste contrato - e a
ele se integram em todas as cláusulas, O Edital de Carta Convite 019/2010 e seus
anexos, bem como as propostas.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de
empresa/sociedade para prestação de' serviços técnicos de Assessoria e
Consultoria Contábil suplementar na realização de auditoria no orçamento
da Secretaria Municipal de Educação no exercício de 2010 assessorando a
Comissão'Parlamentar de Inquérito criada,através da R~solução 309/2010,,
na análise dos contratos, licitações, nomeações, convocações, execução da
despesa geral da Secretaria na aplicação dos recursos vinculados e limites
mínimos a" serem aplicados para elaboração de parecer descritivo dos
apontados feitôs por profis,sional habilitado. <

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA "
3.1. O presente contrato terá vigéncia até 22 de dezembro de 2010.
3.1.1 A CONTRATANTEpoderá. optar pela prorrogação desse prazo, mediante
acordo entre as partes, na forma do artigo 57, Inc. lI, Lei 8.666/93, obedecido o
limite estabelecido no art. 23, lI, letra "a" da mesma lei.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

O valor da prestação do serviço é de R$ --x-- (---l. O pagamento ser
efetuado em duas parcelas uma em até dez dias da assiantura deste contrato e
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saldo mediante entrega relatório da realização dos serviços, nas condições
contratadas, mediante apresentação da Nota Fiscal, onde deverá constar o valor
discriminado dos tributos que serão retidos pela Administração Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelos servidores
responsáveis pelo departamento jurídico e contábil da Câmara Municipal, que
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, para a regularização de falhas ou defeitos observados, se houver.

CLÁUSULA SEXTA - DA VINCULAÇÃO~ ,,
O presente contrato fica sob todas as formas vinculadas ao Edital de

Licitação na modalidade Convite N" 017/2010 ..,
CLÁUSULA sÉTIMA - DO PRAZO CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO

O prazo de execução e vigência do contrato é de até 22 de dezembro de 2010,
podendo ser pràrrogado até o máximo permitido pela Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESCUMPIUMENTO DO CONTRATO

A CONTRATADA, vencedora da Licitação,.modalidade Convite n° 017/2010
compromete-se a executar os serviços conforme discriminado no objeto do edital e
deste contrato. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão,
com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei.

Constituem motivos para rescisão do Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou prazos;
c) A decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência

civil da empresa licitante ou de seus sócios diretores;
d) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; >.
e) A alteração social ou modificação da fmalidade ou da estrutura da empresa,

que, ajuízo da contratante'; prejudique a execução' do contrato;'
f) O protesto de titulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão, que

caracterizãm a msolvência da Contratada;
g) Razões de interesse do serviçô pliblico.-, '. "-. /

A CONTRATADA incorrerá de.multa no valor de 10% (três por cento), sobre
valor total deste Contrato por qualquer descumprimento do presente instrumento.- , .. "...•.•.

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa, p~evistos nos artigos 77 da Lei Federal n° 8.666/93 .

. - " - ,

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO /

Este Contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do artig

78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo d

licitação, desde que haja, conveniência para a Administração; e,
c) Judicialmente nos termos da legislação.
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A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da
contratação, até o limite dos prejuízos causados ã CONTRATANTE, bem como na
assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma
determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS

Nos casos omissos ou não previstos no presente contrato, serão observadas
as disposições legais da LeiN° 8.666/93, com suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÁO
~.:-. "'

A CONTRATADAé obrigada a manter durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigaçÕes por ela assumidas, todas a condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
A prestação dos serviços deverá ocorrer conforme solicitação da Comissão

Parlamentar de Inquérito., Mesa Diretora ou do Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores, bem como qualquer outro departamento da Câmara
Municipal que tiver necessidade. ~.

Eventuais despesas com transporte, alimentação e outras dos profissionais
da Contratada serão de responsabilidade da mesma.

'. ,
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
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CONTRATADA

CARAZINHO/RS,Novembro de 2010 ..
I _' ~

~-./,-

Vereador Gilnei Alberto Jarré
Presidente.

TESTEMUNHAS:

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte
rubrica orçamentária:
Órgão 01 Câmara Municipal
Unidade 01 - Câmara Municipal
Projeto/Atividade: 01.031.0001.2005 Manutenção geral da Câmara
Elemento da Desp.: 3.3.90.39.00.0000 Outros serviços de terceiros - Pessoa
Jurídica. ,'" /
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA'- DO FORO

~
Fica~ escolhido o Foro da Comarca de CARAZINHO/RS, para dirimir

eventuais duvidas que vierem em decorrência deste Contrato.
.. ~..

E, por estarem assim justos e contratados" assinam o presente instrumento
em duas vias de'igual teor, forma e valor, para que surta seus jurídicos e efeitos
legais. " . ..
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