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CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2019 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E 
A FIRMA CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E 
PLANEJAMENTO LTDA - ME. 
 
 
 

Aos 13 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte (13/01/2020), no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Granito, Estado de Pernambuco, à Av Jose saraiva Xavier, 90, centro – 
Granito - PE, de um lado como CONTRATANTE a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, 
Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço acima, inscrita no 
CNPJ do MF sob o nº 11.040.888/0001-02, neste ato representada pelo seu titular o Prefeito Sr. 
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da 
cédula de identidade RG nº 2298374-SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, 
residente e domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, daqui 
por diante denominada Prefeitura, e do outro lado como contratada, a Empresa CONTEMAX - 
CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME, empresa legalmente constituída, 
cadastrada no CNPJ sob o nº 06.949.023/0001-23, sediado na Avenida Presidente Epitacio 
Pessoa, 475, sala 307 - Bairro dos Estados cidade de João Pessoa estado da Paraíba CEP 58.030-
000, neste ato representada por seu sócio administrador JOSE CLODOALDO MAXIMO 
RODRIGUES, brasileiro, casado, Aposentado, inscrito no CPF sob o nº 446.931.094-87, portador 
do RG nº 985455 2ª via  SSDS/PB, residente à  Avenida Presidente Epitacio Pessoa, 475, sala 307 
- Bairro dos Estados cidade de João Pessoa estado da Paraíba CEP 58.030-000, com responsável 
técnicos ANTONIO ADRIANO DUARTE BEZERRA CRA/PB 5688 e SIMONE ALVES TEIXEIRA - 
CRA/PB 4688, de ora em diante denominada CONTRATADA, consoante Lei Federal nº 8.666/93, 
atualizada pelas Leis nº 8.883, de 08.06.94, nº 9.648 de 27.05.98 e nº 9.854, de 27.10.99, firmam o 
presente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, conforme 
processo de licitação nº 022/2019 – Tomada de Preço nº 002/2019, conforme cláusulas e 
condições a seguir estipuladas: 

 
Do Objeto 

Cláusula Primeira: 
O objeto do presente contrato consiste na: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS E FORMAÇÃO DO 
QUADRO RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO – PERNAMBUCO, com o 
provimento de vagas na estrutura administrativa do Município, distribuídas Cargos Público, nas 
mais diversas áreas e níveis áreas e especialidades; conforme anexo I do edital do Tomada de 
Preço Nº 002/2019, os quais figuram como quantidades estimativas, bem como da Proposta de 
Preços autuada no Processo Licitatório Nº 022/2019, que se vinculam a este instrumento, 
independentemente de transcrição, conforme discriminação do Edital que passa a integrar este 
instrumento. 
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NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
QUANT 

ESTIMADA 
PREÇO POR CANDIDATO 

INSCRITO 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

NÍVEL MÉDIO  250 R$ 38,00 (Trinta e oito Reais) R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos Reais) 

NÍVEL SUPERIOR 1920 R$ 50,00 (cinquenta Reais) R$ 96.000,00 (noventa e seis mil Reais) 

 
Parágrafo único – Fazem parte do presente contrato, como se transcritos fossem, tudo que está 
contido no processo nº 022/2019, o Edital do Tomada de Preço nº 002/2019 e seus anexos, bem 
como a proposta do contratado e quaisquer documentos juntados ao presente instrumento para 
esclarecer e/ou ratificar seus termos. 

 
Do Regime Jurídico 

Cláusula Segunda: O presente contrato rege-se pela Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, atualizada pelas Leis Nº 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99, 10.438/02, 10.973/04, 11.079/04, 
11.107/05 e 11.196/05, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 
supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, inclusive 
o Código do Consumidor Lei nº 8078/90. 

 
Das Alterações 

Cláusula Terceira: A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto 
deste contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do §1º do art.65 da Lei 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do §2º, 
inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 
  

Do Valor e das Condições de Pagamento 
Cláusula Quarta: O valor global estimado do presente contrato é de R$ 105.500,00 (cento e 
cinco mil, quinhentos reais), devendo os pagamentos ocorrer de acordo com a entrega dos 
serviços, em até 30 (trinta) dias depois da liquidação da despesa e do recebimento. 
Parágrafo primeiro: O pagamento devido ao adjudicatário será efetuado, em moeda corrente 
nacional, mediante ordem bancária e/ou cheque nominativo, após a entrega dos serviços, no prazo 
de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 
mediante a apresentação, aceitação e atesto do Gestor do Contrato nos documentos hábeis a 
cobrança. 
Parágrafo segundo – O valor recolhido das taxas de inscrição pelos candidatos através de boleto 
bancário cujos valores serão depositados em conta específica da CONTRATANTE servirão para 
pagamento a CONTRATADA pelos serviços ora contratado e devidamente homologado, da 
seguinte forma: 
 
a) 1/3 do valor proposto homologado até 05(cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições; 
b) 1/3 do valor proposto homologado até 05(cinco) dias úteis após a aplicação das provas; 
c) 1/3 do valor proposto homologado até 05(cinco) dias úteis após o recebimento definitivo dos 
serviços. 
 
Parágrafo terceiro - Não há pagamento adicional, além do recolhido e acertado neste certame, 
como referencia a quantidade de taxa de inscrição pela CONTRATANTE. 
 
Parágrafo quarto - Não há pagamento adicional, além do recolhido como taxa de inscrição pela 
CONTRATANTE sendo atesto e cumprindo assim todas as etapas dos serviços ora proposto, 
conforme termos de Contrato a ser assinado pelas partes, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
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Cláusula Quinta: Antecede ao pagamento a etapa da liquidação da despesa, que consiste em 
verificar o cumprimento da obrigação contratual por parte do fornecedor, principalmente a 
comprovação da entrega dos materiais em perfeitas condições e a apresentação dos documentos 
fiscais respectivos. 
 
Parágrafo Primeiro: Para cumprimento das disposições da legislação específica, serão feitas 
consultas “on-line” para aferir se o fornecedor permanece em situação regular com a seguridade 
social, nos termos do art. 195 § 3º da Constituição Federal. 
 
Parágrafo Segundo: Somente será admitido ajuste de preço para atendimento das disposições do 
artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, com comprovação e justificativa aceita 
pela Prefeitura e juntada ao processo, por meio de termo aditivo. 

 
Dos Recursos Orçamentários 

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas com os recursos 
constantes na dotação orçamentária abaixo especificada, consignada no Orçamento Municipal do 
exercício de 2019, aprovado pela LEI MUNICIPAL Nº 387 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018, ASSIM 
DISTRIBUÍDO: 

Órgão:  – Secretaria Municipal de Administração 
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Administração 

Funcional: 04.122.0003.2013.000 – Manutenção das Atividades Sec. de Administração  
Natureza da Despesa: 3390.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
 

Da fiscalização e Gerenciamento 
 

Cláusula Sétima: A Secretaria Municipal de Administração de Granito – PE, nomeará o Sr. LUIS 
CARLOS DA SILVA OLIVEIRA para atuar na FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO DO 
CONTRATO de SERVIÇOS objeto desta licitação, em conjunto com a Comissão de 
Acompanhamento do Concurso. 
 

Das Obrigações 
 

Cláusula Oitava: As obrigações das partes são as seguintes: 
 
8.1 – Caberá à CONTRATADA: 
 
a) Obedecer aos Programas básicos e/ou bibliografia determinados pela Contratante. 
b) Disponibilizar, a qualquer momento, quaisquer documentos solicitados pelo MUNICÍPIO em 
virtude de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 
c) Comprometer-se conforme impõe a ética profissional a não revelar o conteúdo das provas a 
quem quer que seja antes da realização das mesmas. 
d) Elaboração de Edital, incluindo todos os elementos normativos do Concurso/Teste Seletivo 
público e conteúdo programático, em conformidade com as instruções do Tribunal de Contas, tendo 
prévia aprovação da CONTRATANTE 
e) Elaboração de todos os demais Editais necessários, tais como: homologação das inscrições, 
divulgação de resultado de provas, julgamento de recursos, convocação para as provas, 
homologação do resultado final e classificação dos candidatos; 



ESTADO DE PERNAMBUCO 
PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE GRANITO 

 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 022/2019 
Tomada de preço n.º 002/2019 

 

 
 

f) Fornecimento de informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em 
todas as fases do teste seletivo público e do concurso público; 
g) Apreciação de todas as inscrições, confirmação do pagamento da taxa de inscrição e 
elaboração de edital de homologação das mesmas; 
h) Montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas pelos 
mesmos, na ficha de inscrição, bem como seu fornecimento à CONTRATANTE, em meio 
magnético, quando da conclusão de cada um dos processos; 
i) Elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das PROVAS OBJETIVAS, que 
deverão ser de responsabilidade de profissionais técnicos componentes da banca da proponente, 
devidamente cadastrados junto a seu órgão de classe, com participação e revisão da Administração 
da CONTRATANTE, de acordo com o número de inscritos; 
j) A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso, em quantidade 
suficiente, incluindo reservas; 
k) As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão ser 
entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas determinadas para 
tal, os quais serão abertos na presença dos fiscais e dos candidatos; 
l) Elaboração do layout e impressão dos cartões-resposta, para correção por sistema de 
leitura ótica 
m) Transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus para a 
CONTRATANTE; 
n) Elaboração de atas e listas de presença em todas as fases de cada certame; 
o) Sinalização dos espaços físicos destinados à realização das provas, a ser cedido pela 
CONTRATANTE; 
p) Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central, bem como banca de 
fiscalização, que receberá o devido treinamento e supervisão, arcando a CONTRATADA com todos 
os custos decorrentes desta contratação; 
q) As provas objetivas deverão ser realizadas nas datas determinadas pela Comissão de 
Acompanhamento e de acordo com a capacidade das escolas disponibilizadas para sua aplicação, 
em turno único ou em dois turnos, se for necessário; 
r) As provas serão realizadas em Instituições de Ensino municipais e/ou estaduais da cidade 
de Granito que comportem em média 30 alunos por sala de aula. 
s) O edital deverá conter disposições relativas à reserva de vagas para pessoas portadoras de 
deficiência, nos termos da legislação aplicável, assim como deverão ser garantidas condições de 
acessibilidade aos locais de prova 
t) Fornecimento do gabarito oficial, no primeiro dia útil após a data das provas; 
u) Correção das provas por sistema de LEITURA ÓTICA; 
v) Caberá à empresa vencedora da licitação e CONTRATADA responsabilizar-se-á pela 
publicação de todos os Editais e Comunicados nos Diários Oficiais e ainda em Jornal de grande 
circulação. 
w) a empresa deverá elaborar a confecção e distribuição de todo o material necessário ao 
recebimento das inscrições, bem como a elaboração de instruções aos encarregados da inscrição, 
e imprimir para distribuição nessa fase o seguinte material:- BOLETIM INFORMATIVO: a ser 
distribuído aos interessados em participar do Concurso Público;-FICHA DE INSCRIÇÃO:  adequada 
ao preenchimento pelos candidatos dos itens solicitados para cadastro;RECIBO DE INSCRIÇÃO: 
anexo à ficha de inscrição;MANUAL PARA ENCARREGADO DE INSCRIÇÕES: será preparado um 
manual ou roteiro de orientação visando  obter a uniformidade dos trabalhos. Nele constarão 
esclarecimentos sobre as várias fases do processo de inscrição, organização e remessa do 
material para a empresa organizadora, após o encerramento das inscrições;- CARTAZ:  para ser 
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afixado nos postos de inscrição, estabelecimentos de ensino, Órgãos públicos e outros locais de 
acesso público. 
x) Exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de parecer 
individualizado; 
y) Recorrigir as provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, 
se forem o caso; 
z) Coordenação do ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate 
determinado no edital de inscrições, em local a ser cedido pelo CONTRATANTE; 
aa) Emissão de relatórios em sistema informatizado, em todas as fases de cada certame; 
bb) Montagem de dossiê e entrega ao CONTRATANTE, contemplando todos os atos 
decorrentes da realização do processo seletivo público e do concurso público; 
cc) Apoio técnico-jurídico em todas as etapas de cada certame. 
dd) A CONTRATADA ficará responsável pela indicação e remuneração dos fiscais de sala. 
ee) Cumprir todos os atos pertinentes conforme termo de referencia em anexo; 
ff) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto deste Tomada de Preço, sem prévia autorização da Prefeitura Municipal de 
Granito. 
gg) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do 
presente Edital e do Contrato que vier a ser assinado; 
hh) Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados, diretamente à 
Prefeitura Municipal de Granito - PE ou a Terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; 
ii) Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; e 
jj) Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Granito – PE, sobre eventuais atos ou 
fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação. 
 
8.2 – Caberá à Prefeitura CONTRATANTE: 
 
a) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução dos serviços 

pactuados; 
b) Proceder as inscrições, arrecadar as taxas e disponibilizar os dados dos candidatos à 

contratada; 
c) Receber e protocolar eventuais recursos administrativos e encaminhar à CONTRATADA 

para julgamento; 
d) Disponibilizar, sem ônus para a CONTRATADA, locais adequados e pessoal de apoio para a 

realização do ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate designado no 
edital de Licitação. 

e) O recolhimento das inscrições, em conta especifica a ser fornecida pelo Departamento de 
Tesouraria no ato da elaboração do edital, utilizando-se para tanto de instituição bancária, 
com agências de abrangência do território nacional; 

f) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 
vencedora com relação ao objeto deste Tomada de Preço; e 

g) Efetuar pagamentos nas condições e preços pactuados 
h) Fornecimento das descrições dos cargos e demais informações necessárias à elaboração do 

Edital de Abertura e das peças de divulgação; 
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i) concessão das facilidades necessárias para que a Contratada possa executar os serviços 
contratados dentro das normas e prazos estabelecidos; 

j) exercício de permanente fiscalização da execução dos serviços, por intermédio da CCP, a 
qual registrará as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, 
determinando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas; 

k) notificação da Contratada sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

l) franquia, aos profissionais responsáveis pela execução dos serviços, o acesso a 
documentos, arquivos, sistemas computadorizados, softwares e equipamentos, respeitados 
os critérios de sigilo aplicáveis; 

m) análise dos editais a serem publicados e sua devolução no prazo máximo de 48 horas; 
n) avaliação do conteúdo programático apresentado pela Contratada, promovendo sugestões 

quando entender pertinente; 
o) efetuar o pagamento das parcelas dos serviços nos prazos estabelecidos; e 
p) encaminhar os documentos do concurso (discriminados na resolução TC N° 17/2009 ao 

TCE/PE no prazo de 30 dias contados da posse 
 

I – executar todos os serviços necessários à consecução do objeto deste contrato; 
II – Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência deste contrato; 
III - A Contratada obriga-se, ainda, a atender ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, quanto ao trabalho de menores. 
IV - Reconhecer os direitos da Prefeitura rescindir o presente instrumento, no termos do 

art. 77 da Lei Nº 8.666/93. 
V – Responsabilizar-se por todas providências e obrigações referentes à legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando da ocorrência em que forem vítimas os seus 
empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

VI – Manter as especificações técnicas mínimas, constantes no Edital e seus anexos. 
Cláusula Nona: Cumpridas as obrigações por parte do Contratado e realizadas as entregas no 
prazo determinado, obriga-se a CONTRATANTE a efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias da 
data do recebimento dos materiais. 

Das Responsabilidades 
Cláusula Décima: A CONTRATADA se responsabiliza pela execução do objeto deste Contrato, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa 
sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar a CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos encargos e 
despesas de natureza trabalhista e previdenciária dos empregados que vierem a prestar serviços 
relacionados com o objeto deste Contrato, respondendo por quaisquer ônus deles decorrentes, 
inclusive aqueles relativos às contribuições devidas às entidades de classe da categoria. 
  
Parágrafo Segundo: Durante e após a vigência deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a 
manter a CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, 
seja a que título for, sendo a única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus que 
a CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações reivindicações ou 
reclamações. 
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Parágrafo Terceiro: O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei vigente e por este Contrato. 

 
Do Controle de Qualidade e da Entrega 

 
Cláusula Décima Primeira: A CONTRATANTE poderá efetuar a verificação da qualidade dos 
serviços, bem com o cumprimento das especificações técnicas, mediante a realização de testes, 
ensaios e controle de qualidade, a qualquer tempo, durante a vigência do contrato, com base nas 
normas técnicas vigentes, bem como exercer as prerrogativas asseguradas pelo Código do 
Consumidor. 
Cláusula Décima Segunda: Os serviços objeto deste Contrato deverão ser executados, nos 
termos do edital, no prazo estipulado na Cláusula Décima Sexta. 

Do Atesto 
Cláusula Décima Terceira: A CONTRATANTE, por meio da Secretaria Administração designará 
servidor ou Comissão, para acompanhar, fiscalizar e atestar o cumprimento do objeto do contrato e 
emitirá termo que instruirá a liquidação da despesa. 

 
Das Penalidades 

Cláusula Décima Quarta: Na hipótese de descumprimento das condições estabelecidas, e vencida 
a defesa prévia, serão aplicadas as seguintes sanções: 

 
I – Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Edital e neste Contrato ou 
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos à execução do objeto, 
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 
 
II – Multas: 
a) Respeitados os procedimentos e cálculos decorrentes deste Contrato e do Edital, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do quantitativo do material que a 
CONTRATADA venha a entregar em desacordo com as especificações técnicas. 

 
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre 

o valor total estimado da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial; e. 

 
c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor 

total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 
total do mesmo; 
 
Parágrafo único – Caracteriza-se inexecução parcial do contrato quando o quantitativo do material 
entregue for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade prevista no cronograma de 
entrega. 

Da Rescisão 
Cláusula Décima Quinta: O presente instrumento será rescindido unilateralmente pela Prefeitura 
nos termos dos artigos 77 a 79, com as conseqüências previstas no art. 80, todos da Lei Federal nº 
8.666/93 e atualizações posteriores. 

Da Vigência 
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Cláusula Décima Sexta: O prazo de vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, e 
iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do 
art. 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 

Da Legalidade 
 

Cláusula Décima Sétima: A minuta do presente Contrato foi devidamente examinada e aprovada 
pela Assessoria Jurídica do Município, conforme determina a legislação em vigor. 

 
Da Publicidade 

Cláusula Décima Oitava: A divulgação resumida deste Contrato foi anexada no lugar de costume, 
que é o átrio da Prefeitura Municipal de Granito sendo a condição de eficácia, e publicada no Diário 
Oficial do Município. 

 
Do Foro e das Disposições Gerais 

 
Cláusula Décima Nona: As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de 
todas as Cláusulas e condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro 
da Justiça Estadual da Comarca de Granito, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial originária ou referente a 
este instrumento contratual. 
 
E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente 
instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na presença 
de duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam. 

 
 
Granito – PE, 13 de Janeiro de 2020. 

 
 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
PREFEITO 

PELA CONTRATANTE 
 
 

JOSE CLODOALDO MAXIMO RODRIGUES 
CONTEMAX - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA - ME 

PELA CONTRATADA 
  

TESTEMUNHAS: 
 
 

___________________________                  ___________________________ 
1ª TESTEMUNHA 

CPF 
2ª TESTEMUNHA 

CPF 

 


