PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

CONTRATO DE PROGRAMA
Contrato De Programa Que Entre Si Celebram
O Município De Coronel Xavier Chaves E O
Consórcio Intermunicipal De Gestão E
Desenvolvimento Ambiental Sustentável Das
Vertentes
Pelo presente instrumento, o Município de Coronel Xavier Chaves, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Rua Padre Reis, n° 84, Centro, inscrito no CNPJ sob o n° 18.557.546/0001-03,
neste ato representado pelo Prefeito Sr. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, portador do RG nº M7.412.951 SSP/MG e CPF/MF nº 898.880.906-82, doravante denominado MUNICÍPIO, e CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DAS
VERTENTES – CIGEDAS, inscrito no CNPJ 18.773.785/0001-09, com sede na Rua Celso Assunção –
Colônia do Marçal, nº 09, CEP: 36.302-084 - São João Del Rei, neste ato representado por sua
Presidente Sinara Rafaela Campos, a seguir designada somente como CIGEDAS, têm entre si justo e
avençado o presente CONTRATO DE PROGRAMA, resultante de dispensa de licitação, nos termos
do inciso XXVI do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/1993, em conformidade com as cláusulas e
condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - Celebração de contrato de programa entre o Município de Coronel Xavier Chaves com o
CIGEDAS para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, para a Construção de Extensão de
Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e Ampliação no Índice de Iluminamento de
Vias Públicas, englobando o Perímetro Urbano, Zona Rural e Bairros mais afastados (antes
conhecidos como Distritos), com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra no
município de Coronel Xavier Chaves, em regime de gestão associada conforme detalhado no Projeto
Básico.
1.2 - Fica o CIGEDAS autorizado, nos termos da deliberação da 24ª Assembleia Geral do CIGEDAS,
realizada em 12 de junho de 2019, a delegar para o setor privado, precedida de licitação, a prestação
dos serviços objeto deste CONTRATO.
1.3. - A prestação dos serviços se dará mediante demanda e expedição/solicitação de ordem de
serviço do município ao CIGEDAS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1 - O presente contrato vigorará até 18/12/2021 a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos casos e condições definidas no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - O CIGEDAS executará o serviço diretamente ou mediante a contratação de empresas do ramo
conforme projeto básico e atendidas as disposições legais, mediante a demanda e solicitação/ordem
de serviço do município ao CIGEDAS;
3.1.1 - As Obras e Serviços poderão ser executados em: avenidas, ruas, travessias, vielas, becos,
escadarias, escadões, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, faixas
de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos e áreas públicas, e monumentos
históricos do Município de Coronel Xavier Chaves.
3.2 - Durante todo o prazo de vigência deste contrato, o CIGEDAS assegurará a prestação de serviço
adequado, assim entendido como aquele em condições efetivas de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia.
3.3 - Considera-se:
a) regularidade: a prestação dos serviços públicos nas condições estabelecidas na legislação, nos
regulamentos e neste Contrato de Programa e em outras normas técnicas em vigor;
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b) continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da prestação dos serviços e de
sua oferta à população, em condições de regularidade;
c) eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões
satisfatórios estabelecidos na regulação, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, pelo menor
custo possível;
d) segurança: a execução dos serviços de forma a garantir a segurança dos usuários, dos
trabalhadores do CIGEDAS e ou terceirizados, da comunidade e do meio ambiente.
e) atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações sua conservação e
manutenção, bem como a melhoria e expansão dos serviços na medida da necessidade dos usuários,
visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste Contrato de Programa;
f) generalidade: universalidade da prestação dos serviços, ou seja, assegurado o direito de acesso aos
serviços a todos os tipos e categorias de usuários;
g) cortesia na prestação dos serviços: tratamento aos usuários com civilidade e urbanidade,
assegurando o acesso facilitado e imediato às informações sobre os serviços, bem como para a
apresentação de reclamações.
3.4 - Não se caracteriza como descontinuidade, a interrupção do serviço em situação de emergência
ou após prévio aviso, nas seguintes hipóteses:
a) situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de emergência e as que
coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores das obras e serviços de;
b) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nas instalações e
infraestruturas componentes do serviço;
c) realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas visando atendimento do
crescimento vegetativo;
d) eventos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração, plenamente
justificados e aceitos pela Assembleia do CIGEDAS;
e) qualquer das hipóteses contratuais ou elencadas no projeto básico.
3.5 - A interrupção programada motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente
comunicada, com antecedência compatível, salvo nos casos de iminente ameaça ou comprometimento
da segurança de instalações ou pessoas, a juízo do CIGEDAS.
3.6 - Cabe ao CIGEDAS, em qualquer das hipóteses relacionadas nesta cláusula, adotar providências
cabíveis, no sentido de reduzir ao estritamente necessário à interrupção do serviço.
3.7 - É vedado ao CIGEDAS interromper, sem fundamento, a prestação dos serviços, com exceção
das ressalvas previstas em lei e neste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES E REGIME DE REMUNERAÇÃO
4.1 - Os valores iniciais para execução dos serviços/obras são de R$ 254.036,42 (duzentos e
cinquenta e quatro mil, trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).
4.1.1. Os valores dos serviços/obras são resultado da multiplicação dos quantitativos estimados para
cada item pelo preço unitário de acordo com o valor previsto na Planilha de Preços, composto dos
Preços Unitários somados à quantidade de U.S de Construção e U.S de Projeto, por medição.
4.1.2. Somados ao valor de obras/serviços o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de
R$511,00 (quinhentos e onze reais) mês referentes às despesas e encargos de assessoria técnica,
podendo variar conforme Anexo Único deste contrato.
4.3 - Os valores serão objeto de reajuste anual, sempre a contar da data de publicação deste contrato,
conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), devendo ser aplicado o
INPC referente ao mês subsequente ao início da vigência do contrato.
4.4 - O valor também poderá ser revisto:
4.4.1 – Em função de possíveis modificações que possam existir ao longo da execução dos projetos,
sendo que a diferença apurada, caso ocorra, será incorporada ou subtraída através de aditamento a
este instrumento, observado, em qualquer caso, os limites previstos no §1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93.
4.4.2 – Em razão de licitação realizada pelo consórcio;
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4.4.3 – Em razão de revisão extraordinária quando, ocorrerem fatos não previstos neste CONTRATO,
fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro;
4.4.3.1 - Se ocorrer atraso na execução das obras, por fato atribuído à exclusiva responsabilidade do
MUNICÍPIO e havendo aumento nos preços de materiais/equipamentos e ou mão-de-obra, o valor
correspondente aos serviços, ainda a serem executados, será reajustado de acordo com as Tabelas
de Orçamento vigentes.
4.4.4 - Em qualquer dos casos previstos na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 As despesas do objeto deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
UNID ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO
SUFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
CENTRO DE CUSTO
FICHA

02.009.000
15
452
1506
1.415
4.4.93.51.00
100
30
745

SEC MUN OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
ILUMINAÇÃO PUBLICA URB E RURAL
ILUMINAÇÃO PUBLICA URB E RURAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS ORDINARIOS
OBRAS E URBANISMO

UNID ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO
SUFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
CENTRO DE CUSTO
FICHA

02.009.000
15
452
1506
1.415
4.4.93.51.00
108
30
745

SEC MUN OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
ILUMINAÇÃO PUBLICA URB E RURAL
ILUMINAÇÃO PUBLICA URB E RURAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
RECURSOS ORDINARIOS
OBRAS E URBANISMO

UNID ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO
SUFUNÇÃO
PROGRAMA
PROJ/ATIVIDADE
CONTA
FONTE
CENTRO DE CUSTO
FICHA

02.009.000
15
452
1506
2.416
3.3.93.39.00
100
30
752

SEC MUN OBRAS E URBANISMO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
ILUMINAÇÃO PUBLICA URB E RURAL
ILUMINAÇÃO PUBLICA URB E RURAL
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PJ
RECURSOS ORDINARIOS
OBRAS E URBANISMO

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, após o aceite das obras e apresentação da Nota
Fiscal ao setor competente, devidamente acompanhada dos documentos fiscais atualizados, sem o
que não será liberado o pagamento.
6.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
6.3 O pagamento será efetuado através de transferência em conta corrente a ser informada pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIGEDAS
7.1. São obrigações do CIGEDAS:
a) executar diretamente ou por terceiros os serviços objeto deste contrato, visando a prestação dos
serviços de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para a Construção de Extensão de
Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e Ampliação no Índice de Iluminamento de
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Vias Públicas e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no município de Coronel Xavier
Chaves, conforme detalhado no Projeto Básico;
b) assegurar a utilização de materiais de qualidade compatível com as normas editadas pelos órgãos
técnicos especializados, cumprindo as especificações e normas técnicas brasileiras, visando garantir
solidez e segurança das referidas obras, tanto na fase de construção, quanto nas de operação e
manutenção;
c) garantir o refazimento de serviços julgados defeituosos por parte do MUNICÍPIO, desde que
comprovado em laudo técnico fundamentado, assegurando-se ao CIGEDAS direito a ampla defesa,
contraditório, contraditório e os procedimentos determinados pela Assembleia do CIGEDAS;
d) disponibilizar em sua sede toda documentação relacionada a este contrato para consulta, auditoria e
fiscalização, na forma do parágrafo único do art. 30 da Lei Federal n. 8.987/95.
e) designar gestor/fiscal para o presente contrato, indicando-o ao MUNICÍPIO;
f) proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos;
g) notificar o MUNICÍPIO e Assembleia do CIGEDAS, imediatamente, quando constatado o
desequilíbrio econômico-financeiro;
h) assegurar que se tenha, em sua sede, estrutura adequada para atendimento dos serviços;
i) manifestar interesse na continuidade deste contrato com 06 (seis) meses de antecedência ao seu
termo, adotando as medidas necessárias que possibilitem sua prorrogação;
j) deixar de executar os serviços constantes deste contrato, ou interrompê-los, sempre que considerar
as respectivas instalações, ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou inapropriada, observada
a cláusula 3ª deste contrato.
l) disponibilizar os recursos institucionais, técnicos e financeiros que forem necessários para o
desenvolvimento das funções de organização, fiscalização, implantação e operação das obras.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
8.1. São obrigações do MUNICÍPIO:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições pertinentes execução de obras e serviços de engenharia
elétrica, para a Construção de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e
Ampliação no Índice de Iluminamento de Vias Públicas e Manutenção do Sistema de Iluminação
Pública no município de Coronel Xavier Chaves, conforme detalhado no Projeto Básico e as condições
gerais deste contrato;
b) fiscalizar a execução do contrato, em caráter subsidiário comunicando formalmente à Assembleia do
CIGEDAS a ocorrência da prestação dos serviços pelo CIGEDAS em desconformidade técnica,
operacional, de atendimento aos usuários, solicitando adoção das medidas administrativas cabíveis;
c) sub-rogar-se nos compromissos financeiros do CIGEDAS referentes ao objeto deste contrato;
d) auxiliar o CIGEDAS no relacionamento com os demais órgãos públicos e com as comunidades de
usuários, objetivando o cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
e) em sendo o caso, manifestar interesse na continuidade deste contrato preferencialmente com
60(sessenta) dias de antecedência ao seu termo.
f) realizar as revisões e adequações que se fizerem necessárias nos projetos de obras e serviços de
engenharia elétrica, contando com o auxílio do CIGEDAS;
g) comunicar, fundamentada e formalmente ao CIGEDAS, no prazo máximo de 72 (setenta e duas
horas), a ocorrência de qualquer desconformidade técnica e operacional, na prestação dos serviços;
h) acompanhar a execução deste CONTRATO;
i) Consignar em sua lei orçamentária ou de créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar
as despesas assumidas neste contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. A fiscalização dos serviços execução de obras e serviços de engenharia elétrica serão realizadas
por funcionário indicado pelo município.
9.1.1. A fiscalização abrangerá o acompanhamento das ações do CIGEDAS nas áreas técnica,
operacional, contábil, econômica, financeira, e de atendimento aos usuários.
RUA PADRE REIS, 84, CENTRO, CORONEL XAVIER CHAVES / MG, CEP: 36.330-000 – TEL/FAX: (32) 3357-1235.
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03
E-mail - licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br
9.1.2. O MUNICÍPIO caso detecte que a prestação dos serviços delegados esteja ocorrendo em
desconformidade, deverá comunicá-la formalmente, solicitando adoção das medidas administrativas
cabíveis.
9.2. Durante a execução e após a comunicação do término dos serviços, os mesmos serão conferidos
para aceitação, podendo o CIGEDAS rejeitá-los no todo ou em parte em função das eventuais
inconformidades ocorridas. Neste caso, a parte rejeitada deverá ser refeita sem ônus para o
MUNICÍPIO/CIGEDAS.
9.3. As medições deverão ser realizadas conforme andamento das obras, de acordo com o projeto
executivo e demais disposições contratuais, devendo ser aferidas por funcionário a ser indicado pelo
município.
9.4. Caberá ao MUNICÍPIO no prazo de 05(cinco) dias, contados a partir da data de recebimento de
qualquer fatura se pronunciar sobre o seu aceite ou verificação de irregularidades, e os pagamentos
serão processados em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal emitida diretamente em seu
favor.
9.4.1. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será efetuado
após as devidas correções, após o aceite da fatura corrigida.
9.4.2. Os serviços serão pagos de acordo com o valor previsto na Planilha de Preços, composto dos
valores pertinentes às Obras/Serviços de Extensão de Rede de Energia Elétrica, Melhoria e Ampliação
no Sistema de Iluminação Pública executados, de acordo com os Preços Unitários da Planilha de
Orçamento somados á quantidade de U.S de Construção e U.S de Projeto, por medição.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. O descumprimento, por parte do CIGEDAS, de qualquer cláusula ou condição deste contrato,
bem como de normas de regulação dos serviços, poderá ensejar, sem prejuízo do disposto nas demais
cláusulas, a aplicação das seguintes penalidades:
a) advertência: será aplicada sempre que o CIGEDAS descumprir prazo estabelecido pelo regulador
para adequação dos serviços;
b) multa: a penalidade de multa será graduada economicamente e seus valores estabelecidos de
acordo com a abrangência e a gravidade da infração, considerados os danos dela decorrentes para o
serviço e usuários, a vantagem auferida pelo infrator e a existência de sanção anterior;
c) caducidade: a penalidade de caducidade da concessão é medida extrema do MUNICÍPIO,
observadas as normas que dispõem sobre a competência e os procedimentos de fiscalização da
Assembleia do CIGEDAS.
10.2. O processo administrativo de aplicação das penalidades assegurará ampla defesa e contraditório
do CIGEDAS e terá início com a lavratura do auto de infração, pelo agente responsável pela
fiscalização do qual constará tipificação da conduta, norma violada, sendo instruído com respectivo
laudo de constatação técnica, que indicará métodos e critérios técnicos de aferição utilizados, sob
pena de nulidade.
10.3. As penalidades a que estarão sujeitos tanto o CIGEDAS como a empresa, serão baseados nas
Resoluções estabelecidas pela Assembleia do CIGEDAS, conforme Lei Municipal n° 1.045 de 25 de
Julho de 2013, que aprovou Protocolo de Intenções.
10.4. A Assembleia do CIGEDAS definirá por intermédio de Resoluções, procedimentos adicionais
para apuração dos fatos e aplicação das penalidades previstas neste Contrato de Programa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REVERSÍVEIS
11.1. Integram os serviços de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, todos os bens e
direitos preexistentes a este contrato de programa, por ventura afetados e indispensáveis à prestação
dos serviços, de domínio e posse do MUNICÍPIO, bem como aqueles adquiridos ou construídos na
vigência do presente, cuja posse e gestão serão exercidas pelo CIGEDAS, na forma discriminada no
Anexo.
11.2 Os bens e direitos por ventura afetados à prestação dos serviços deverão ser devidamente
registrados no CIGEDAS e acompanhados pela Assembleia do CIGEDAS, de modo a permitir a
identificação e avaliação patrimonial.
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11.3. O CIGEDAS zelará pela integridade dos bens eventualmente vinculados a prestação dos
serviços de destinação de Resíduos Sólidos Urbanos.
11.4. Os bens e direitos eventualmente afetados ou indispensáveis à prestação dos serviços não
poderão ser alienados ou onerados pelo CIGEDAS ou prepostos sem prévia anuência do MUNICÍPIO,
permanecendo vinculados à prestação dos serviços.
11.5. O MUNICÍPIO poderá realizar investimentos vinculados aos serviços, cabendo a Assembleia do
CIGEDAS definir como estes serão incorporados, operados, registrados e contabilizados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
12.1. A extinção do presente contrato ocorrerá mediante prévio processo administrativo que deverá
observar o consoante no artigo 35 e seguintes da Lei Federal nº 8.987/95, c.c. artigo 11, § 2º e artigo
13, § 6º, ambos da Lei Federal nº 11.107/2005, podendo ainda decorrer de consenso entre as partes.
12.1.1. O gerenciamento sobre o fluxo de caixa descontado deste contrato deverá ser feito de modo a
preservar o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado garantindo, inclusive, a completa
remuneração e amortização dos investimentos preexistentes referentes à concessão.
12.1.2. Os bens e direitos por ventura realizados ao longo da vigência deste contrato são de domínio
do MUNICÍPIO e, ao final terão sua posse restituída sem quaisquer ônus desde que obedecido o
equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado.
12.2. No caso de retomada antecipada dos serviços, o MUNICÍPIO deverá efetuar o prévio depósito do
valor residual dos bens pré-existentes por ventura utilizados, sem prejuízo da apuração e cobrança de
seu respectivo valor patrimonial e de outros direitos.
12.3. O CIGEDAS continuará prestando os serviços nas mesmas bases deste contrato, respeitado o
equilíbrio econômico-financeiro, até o seu efetivo adimplemento indenizatório e o consequente
encerramento administrativo, observada as demais disposições pertinentes existentes neste contrato.
12.4 Na extinção do Contrato de Programa, todos os bens por ventura afetos à exploração
permanecerão vinculados à prestação dos serviços, sem prejuízo das indenizações cabíveis, na
proporção dos investimentos realizados, podendo tal indenização ser efetuada, no todo ou em parte,
por meio de participação acionária, proporcional aos investimentos.
12.5 Para os fins previstos no item 11.4 obriga-se o CIGEDAS a entregar os bens ali referidos em
condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste
resultante do seu uso, inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INTERVENÇÃO
13.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o MUNICÍPIO, nos
termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n.º 8.987/95, poderá intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na exploração dos serviços objeto deste contrato, com o fim de assegurar sua
adequada prestação, bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.
13.2. A intervenção se dará por ato próprio e específico do MUNICÍPIO, sempre através de indicação
da Assembleia do CIGEDAS.
13.3. A intervenção far-se-á por decreto municipal, que conterá a designação do interventor, o prazo
da intervenção e os objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, no prazo de 30 (trinta) dias,
o procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.
13.4. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares
será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido ao CIGEDAS, sem
prejuízo de seu direito à indenização.
13.5. Se o procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo não estiver concluído em
180 (cento e oitenta) dias, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo-se ao CIGEDAS a
administração dos serviços, sem prejuízo de indenização que lhe seja devida.
13.6. Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração do serviço será devolvida
ao CIGEDAS precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
14.1. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da assinatura do presente contrato, o MUNICÍPIO
providenciará sua publicação na imprensa oficial mediante extrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS E DO FORO
15.1. As controvérsias originadas deste contrato de programa serão dirimidas pela Assembleia do
CIGEDAS, e não sendo possível o acordo, fica eleito o foro da Comarca de Resende Costa para dirimir
as questões judiciais porventura provenientes da celebração do presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, todos
documentos presentes no Processo n° 70/2020, Dispensa n° 23/2020, cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.
E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Coronel Xavier Chaves, 18 de dezembro de 2020.

_______________________________
Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto
Prefeito Municipal

_______________________________
CIGEDAS
Sinara Rafaela Campos
CONCESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS:

1) ______________________________________
Nome:
CPF:

2)____________________________________
Nome:
CPF:
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