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MINUTA DE CONTRATO nº xx/xxxx 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS EMPRESA PARA 

SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO 

DE CHAVES E CARIMBOS QUE 

ENTRE SI FAZEM O CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM DO 

AMAZONAS – COREN/AM E 

......................................., NA FORMA 

ABAIXO: 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS/COREN-AM, 

doravante denominado CONTRATANTE, entidade fiscalizadora do exercício 

profissional ex vi da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede na Rua Tapajós, 350, 

Centro, Manaus/AM, CEP: 69.010-150, CNPJ nº. 04.667.846/0001-30, representado, 

neste ato, por seu Presidente Dr. SANDRO ANDRÉ DA SILVA PINTO, brasileiro, 

casado, enfermeiro, inscrito no COREN-AM sob o registro nº 128.090, portador da cédula 

de identidade de nº. 1344870-6 SSP-AM e CPF 634.525.292-15, e 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, com sede 

na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

representada neste ato por ___________________, inscrito(a) no CPF/MF n. 

xxx.xxx.xxx-xx, resolvem assinar o presente contrato, realizado mediante procedimento 

de contratação por meio de Cotação Eletrônica XXXX, decorrente do Processo 

Administrativo nº 342/2019, observadas as especificações constantes do Termo de 

Referência, regido pela Lei nº. 10.520/02, Decreto n. 7.892/2013, Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, e legislação pertinente, bem como pelas normas e condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 

LOCAÇÃO/MONTAGEM/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE 

ILUMINAÇÃO DE FACHADA DO PRÉDIO SEDE DO COREN-AM. Conforme as 

condições, quantidades e especificações técnicas da contratação descritas no Termo de 

Referência.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que trata 

a Lei nº 10.520/2002, por possuir padrões de desempenho e características facilmente 

encontradas no mercado, conforme preceitua o Decreto nº 5.450/2005. 

2.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

2.271/1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à área de competência legal do COREN-AM, não inerentes às categorias 

funcionais abrangidas por seu respectivo quadro de pessoal. 

2.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a COREN-AM, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E FORMA DE RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS  

 

3.1. O prazo de realização dos serviços será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da entrega da requisição de serviços/nota de empenho ao fornecedor. 

3.2.  A Contratada deverá realizar a montagem, locação e desmontagem da iluminação na 

Sede do COREN-AM localizada na Rua Tapajós, 350 – Centro – Manaus/AM, de 

segunda a sexta feira, em horário comercial de 08 as 16h. 

3.3. O recebimento dos serviços se dará mediante as seguintes condições:  
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3.3.1. Realizar os serviços em conformidade com o estabelecido no Termo de 

Referência.  

3.3.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo Setor de Administração 

para verificação da conformidade dos mesmos com as especificações e qualidades;  

3.3.3. Depois de verificada a qualidade e quantidade dos serviços de acordo com o 

edital, os mesmos serão recebidos definitivamente pelo Setor de Administração. 

3.3.4. A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços pelo prazo total de 

locação. 

3.3.5. A CONTRATADA sujeitar-se-á mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 

do COREN-AM, encarregada de acompanhar a entrega dos serviços prestando 

esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas 

as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um 

encarregado da Pasta.  

3.3.6. Os serviços em desacordo com a descrição constante deste Termo de 

Referência serão recusados e deverão ser refeitos em 02 (dois) dias corridos em 

atendimento as especificações, sem acréscimo de valor. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

4.1. Realizar serviços de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência, 

bem como cumprir os prazos e as quantidades constantes na nota de empenho, 

responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 

cláusula estabelecida no termo. 

4.2. Comunicar, antecipadamente, a data e horário dos serviços, não sendo aceitos os 

serviços que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste instrumento.  

4.3. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital.  

4.4. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 

presente contrato. 
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4.5. Garantir ao CONTRATANTE o direito de não aceitar os serviços, caso seja 

constatada a má qualidade dos mesmos, bem como incompatibilidade com o orçamento 

constante no processo, ficando a CONTRATADA sujeita às penas legais; 

4.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obrigam prontamente a atender. 

4.7. Notificar à CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que possam a vir 

embaraçar os serviços contratados; 

4.8. Responder por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, ligados ao 

cumprimento deste contrato; 

4.9. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos serviços comprometendo-se em 

refazê-los no prazo de 2 (dois) dias corridos, caso que estejam em desacordo com as 

especificações deste Termo ou não aprovados pelo Setor de Administração. 

4.10. Realizar os serviços nos prazos estipulados e nos locais designados. 

4.11. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços realizados;  

4.12. Indicar quando da assinatura do contrato o endereço, telefone fixo, celular de 

contato da sede da empresa ou do escritório de representação na cidade de Manaus-AM; 

4.13. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais 

causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens do COREN-AM e de 

terceiros; 

4.14. Fornecer aos seus empregados crachás de identificação de uso obrigatório para 

acesso nas dependências do COREN-AM; 

4.15. Apresentar relação nominal dos empregados em atividade nas dependências do 

COREN-AM; 

4.16. Prever toda a mão de obra necessária para garantir a execução dos serviços, nos 

regimes contratados, responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas vigentes, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, não 

transferindo ao COREN-AM os seus pagamentos; 

4.17. Responsabilizar-se, sem qualquer espécie de solidariedade por parte do 

CONTRATANTE, pelas obrigações de natureza fiscal, trabalhista, civil, comercial, 
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tributária e previdenciária, em relação aos empregados vinculados ao contrato; prestação 

dos serviços; 

4.18. Manter disponibilidade dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 

acréscimos solicitados pelo COREN-AM, bem como para substituir imediatamente a mão 

de obra que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave; 

4.19. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do COREN-AM, 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, 

para adoção das medidas cabíveis; 

4.20. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra, 

qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

4.21. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pela 

CONTRATANTE, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às 

reclamações; 

4.22. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações do COREN-

AM, inclusive quanto ao cumprimento nas Normas Internas de Segurança e Medicina do 

Trabalho; 

4.23. Fornecer, sempre que solicitados pelo COREN-AM, os comprovantes de quitação 

das obrigações trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de empregados 

utilizados na execução dos serviços; 

4.24. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ter como vítimas seus 

empregados, quando em serviço, por tudo quanto às Leis trabalhistas e previdenciárias 

lhes assegurem e pelas demais exigências legais para o exercício das atividades; 

4.25. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao 

COREN-AM ou a terceiros, por seus empregados, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, nos termos do Art. 70, da Lei n.º 8.666/93; 

4.26. Responsabilizar-se pelas despesas médicas com seus empregados, bem como 

servidores e terceiros, no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação dos 

serviços; 

4.27. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 

pessoal do COREN-AM durante a prestação dos serviços mencionados; 
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4.28. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

4.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

4.30. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

5.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente deste termo; 

5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

5.5. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto 

em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 

trabalhista; 

5.6. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços até o quinto (05º) dia 

útil do mês subsequente à apresentação da fatura, desde que cumpridas todas as 
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formalidades e exigências do contrato; 

5.7. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.8. Não praticar atos de ingerência na Administração da CONTRATADA; 

5.9. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 

executados; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão 

de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

 

a) Comprovação, pela CONTRATADA, anexada aos autos, da ocorrência de força 

maior impeditiva do cumprimento contratual, e/ou; 

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 

fatos imputáveis ao COREN-AM. 

 

6.2. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no Sicaf e no 

cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes 

casos: 

 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar na execução do contrato; 

d) Fraudar na execução do contrato; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Declaração falsa; 
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g) Fraude fiscal. 

 

6.3. Para os fins do item “e” do art. 8.2, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos 

nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

 6.4. Para condutas descritas nos itens “a”, “d”, “e”, “f” e “g” do art. 8.2, será aplicada 

multa de no máximo 30% do valor do contrato. 

6.5. Para os fins dos itens “b” e “c”, será aplicada multa nas seguintes condições: 

 

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo 

prazo para cumprimento das obrigações assumidas; 

b) Multa de vinte por cento (20%) sobre o valor estimado do objeto, pela recusa da 

assinatura do contrato/ata/empenho ou pela falta da apresentação da documentação 

necessária para tal. 

c) 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do Contrato, 

no caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto, limitada a incidência até 

o 30° (trigésimo) dia; 

d) 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do Contrato, 

após o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado do fornecimento do objeto; 

e) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no inadimplemento total do 

Contrato e/ou no descumprimento das obrigações assumidas. 

 

6.6. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, a licitante que deixar de 

entregar documentação exigida na licitação ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta ou lance, faltar ou fraudar 

na execução das obrigações assumidas para fornecimento do objeto, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será aplicada a penalidade 

de impedimento de licitar e contratar com o COREN-AM pelo prazo de até cinco (5) 

anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
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6.7. O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da intimação 

da empresa apenada. A critério do COREN-AM e sendo possível, o valor devido será 

descontado da importância que a empresa tenha a receber em razão do contrato. Não 

havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 

6.8. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

6.9. Esgotados os meios Administrativos para cobrança do valor devido pelo 

CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa. 

6.10. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

6.11. Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo 109 

da Lei Federal nº. 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

 

6.11.1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos à 

Presidência do COREN-AM. 

 

6.12. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, 

sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e 

fiscalizada por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, 

permitida a assistência de terceiros. 

7.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito 

pela Administração da CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

7.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do empregado deverão 

ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 
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7.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor 

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

8.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura e 

terá eficácia a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, limitada a prorrogação a sessenta (60) meses, conforme o disposto no art. 57, 

II, da Lei Federal nº. 8.666/93, com a redação que lhe deu a Lei nº. 9.648/98. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

 

9.1. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas em 02(duas) vias, corretamente 

preenchidas e sem rasuras, acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento 

dos encargos sociais, devendo conter a descrição do objeto e do número do 

CONTRATO/EMPENHO. 

9.2. O CNPJ constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o mesmo indicado na Proposta 

apresentada pela CONTRATADA e da nota de empenho emitida pelo CONTRATANTE, 

mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencente ao 

mesmo grupo ou conglomerado, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

9.3. Na hipótese de Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão ou 

documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no 

prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pela Tesouraria, 

ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar para cobrança as partes 

controvertidas com as devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o 

prazo de cinco (5) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o 

pagamento). 

9.4. Os pagamentos serão efetuados, por meio de ordem bancaria a ser creditada na conta 

corrente da CONTRATADA, até o 5° (quinto) dia útil após o recebimento dos serviços e 
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nota fiscal, após verificação e emissão de atestado pelo servidor da CONTRATANTE 

responsável pela fiscalização do contrato. 

9.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

9.6. A falta de certidão de regularidade acarretará as sanções previstas no artigo 87 da lei 

8.666/93. 

9.7. A falta de certidão de regularidade no decorrer contratual, acarretará a ruptura 

contratual, caso não haja regularização no prazo hábil de 10 dias úteis, após notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

10.1. Realizar imediatamente após assinatura do instrumento contratual, manutenção 

preventiva e corretiva, se necessário, em todos os equipamentos objeto do Contrato, com 

o fim de assegurar regularidade no funcionamento e nas futuras manutenções preventivas; 

10.1.1. Os serviços deverão ser executados no prédio da Sede do COREN-AM na 

Rua Tapajós, 350 – Centro – Manaus/AM; 

10.2. A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e 

condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as 

determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis 

específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da 

demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as 

recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos 

equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 

10.3. Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de forma 

bem visível, o crachá da empresa; 

10.4. Os técnicos deverão preencher os requisitos abaixo relacionados, sendo que a efetiva 

comprovação poderá ser exigida durante o processo de licitação para cumprimento de 

diligência ou, durante a execução do contrato, através do setor responsável pela 

fiscalização: 
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10.4.1. Ter experiência como técnico em elétrica e iluminação, comprovada 

mediante apresentação da carteira profissional de trabalho ou outro documento 

equivalente; 

10.5. A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, verificação do ambiente 

onde será instalado a iluminação, exame dos componentes antes do término de suas 

respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas dos equipamentos, 

constatação e correção de falhas, reparos e substituição de peças visando manter os 

equipamentos em perfeito estado de funcionamento. 

10.6. A CONTRATANTE deverá indicar um representante para o acompanhamento e 

fiscalização da manutenção objeto deste Termo. 

10.7. Os serviços serão executados sob a forma de execução indireta de 2ª a 6ª feira, ou, 

alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência da 

CONTRATANTE e, caráter eventual quando surgirem ocorrências de defeitos nos 

equipamentos, observando as condições deste Termo, as normas técnicas e as 

recomendações do fabricante.  

10.8. A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a 

COREN-AM, de todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção – 

EPI’s, ferramentas e demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços. 

10.9. Na ausência do mercado de materiais ou peças originais e diante de uma situação 

de extrema necessidade de uso de equipamento, a aplicação ou substituição por outros 

considerados similares deverá ser precedida de comunicação escrita à fiscalização para a 

competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de 

Ocorrências.  

10.10. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação 

em local diferente do que hoje se encontram instalados, as 

substituições/complementações de peças, serão executadas pela CONTRATADA, 

mediante autorização expressa da CONTRATANTE, precedida de aprovação do 

orçamento e empenho prévio do valor correspondente.  

10.11. A CONTRATADA deverá manter organizada, limpos e em bom estado de higiene 

o local onde estiver executando os serviços descritos neste termo, especialmente as vias 
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de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo as sobras de materiais, 

entulhos e detritos em geral.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência não excluem similares que 

porventura se façam necessários para a sua boa execução;  

11.2. É proibida, por parte da Contratada, durante a vigência do contrato, a contratação 

de empregado pertencente ao quadro de colaboradores do COREN-AM;  

11.3. A Contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto do Contrato, 

salvo se houver prévia autorização da Administração do COREN-AM;  

11.4. O valor final para o cumprimento do objeto do presente Termo de Referência será 

definido após a Cotação Prévia de Preços, que será realizada pelo Setor de Licitações e 

Contratos. 

11.5. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades 

inicialmente previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, tendo como base os preços constantes da(s) proposta(s) da(s) Contratada(s).  

11.6. O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 

execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já 

executados, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local dos 

serviços, e a ele destinados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA SÉTIMA - DO FORO 

12.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal da sede do contratante para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acertados, assinam o presente contrato em duas vias, perante duas 

testemunhas. 
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Manaus/AM, ___ de _______ de 2020. 

 

 

 

 

    Davi Martins da Silva Júnior                                       Andréia Pedroso da Silva 

Procurador-Geral do COREN-AM                              Tesoureira do COREN-AM 

CONTRATANTE 

Sandro André da Silva Pinto 

Presidente 

CONTRATADA 

_________________________ 

Representante Legal 


