GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 6/2021-001
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03022021

CREDENCIAMENTO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DOS JOGOS DA TAÇA CIDADE, COPÃO INTERMUNICIPAL,
CAMPEONATO DE VETERANOS.
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocatins/PA, através da Secretaria
Municipal de Esporte, Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e no que couber
das demais legislações aplicáveis à matéria, torna público o presente Edital, e
convida aos (as) interessados (as) apresentarem suas propostas nos termos aqui
estabelecidos, no dia 25 de Março de 2021 das 14:00horas às 17:00horas.
1 – DO OBJETIVO
1.1 - Credenciamento de arbitragem desportiva para atender as demandas dos
jogos de Tarça Cidade, Copão Intermunicipal, Campeonato de Veteranos e
Campeondo Municipal que serão realizados pela Secretaria Munnicipal de Esporte
e Lazer do Município de Bom Jesus do Tocantins-PA no ano de 2021.
2 - DA JUSTIFICATIVA
2.1 -Faz-se necessária a contratação ds serviços de arbitragem, devido o
cronograma de atividades esportivas apresentado pela Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, objetivando o envolvimento da comunidade de nossa cidade,
tendo como responsabilidade a organização , disponibilidade de árbitros
responsáveis pelos jogos comunitários e demais eventos esportivos.
2.1.1 -A contratação da prestação de serviços vem ao encontro com o plano do
Governo Municipal que é o incentivo à prática de esportes, despertando o
trabalho em equipe e o espírito de competição saudável entre os
desportistas, sendo que os eventos têm como objetivo recrutar a
participação da sociedade Bonjesuense para as competições das
competições a serem realizadas em diversos segmentos da sociedade,
inscritos nas diversas modalidades esportivas.
2.1.2 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA através da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, não dispõe de pessoal técnico ou
capacitado para a prestação do referido serviço, e ainda no município de Bom
Jesus do Tocantins-PA, não existem ligas ou associações de árbitros registrados.
2.2 - A contratação dos serviços realizará o interesse público, pois ajudará no
incentivo e manutenção do esporte amador no município e ainda a prática de
esportes tornando uma sociedade mais saudável.
3. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE
3.1. Controle e avaliação da prestação dos serviços.
3.2. Prestação de conta aos órgãos competentes.
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3.3. Efetuar o pagamento à CREDENCIADA de acordo com o estabelecido neste
contrato.
3.4. Fornecer à CREDENCIADA todos os dados e informações que se façam
necessárias ao bom desempenho dos serviços ora contratados.
3.5 Conferir as faturas expedidas pelos Credenciados.
4 - DO RECURSO
4.1 - Cabe pedido de recurso ao candidato que no prazo de 05 (cinco) dias após a
divulgação do resultado, o mesmo deverá ser encaminhado ao E-mail:
cplbjt2017@hotmail.com, contados a partir da divulgação do “Edital de
Convocação”;
4.2 - Somente serão aceitos para analise os recursos dos candidatos que tenham
atendido integralmente às exigencias documentais, no prazo fixado no
presente edital;
4.3 - A deliberação acerca dos pedidos de recurso será divulgada mediante
edital de resultado de recurso a ser publicado no Diario Oficial do municipio
de
Bom
Jesus
do
Tocantins
e
disponibilidado
no
site
www.bomjesusdotocantins.pa.gov.br.
4.4 - O detalhamento da decisão havida referente a cada pedido de revisão
constará, após a publicação do “Edital do Resultado do Recurso”,
diretamente no site, estando acessivel ao proponente.
4.5 - Caso o deferimento do pedido de revisão decorra na habilitação ou
classificação do candidato anteriormente desclassificado, serão procedidas
publicações complementares, incluindo o candidato aos editais
anteriormente publicados, retificando seus conteudos.
4.6 - A interposição de pedidos de recurso, consoante o previsto nos intens
anteriores, não terá efeito suspensivo em relação ao Edital.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Atuações nas competições descritas neste contrato.
5.2. Os serviços devem ser realizados pelos credenciados, atendendo os
requisitos legais.
5.3. A CONTRATADA deverá notificar à Administração Pública, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso tenha interesse em se
descredenciar.
5.4. Responsabilizarem-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu
pessoal necessário à execução do serviço.
5.5. A contratada deverá fornecer, quando solicitado, elementos necessários à
avaliação dos serviços, bem como dados estatísticos e demonstrativos de custos;
5.6. A contratada deverá realizar os procedimentos contratados, sem cobrança
de qualquer valor adicional.
5.7. A credenciada deve permitir o acompanhamento e a fiscalização da
contratante ou da comissão designada para tal. PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JESUS DO TOCANTINS – PARÁ CNPJ: 22.938.757/0001-63 Avenida Jarbas
Passarinho, Centro, Bom Jesus do Tocantins – Pará SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER Travessa Castelo Branco S/N – Centro – Estádio Municipal
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Lucio Antunes. Bom Jesus do Tocantins – Pará. CEP: 68.525-000.
5.8. A Credenciada fica proibida de ceder ou transferir para terceiros a
realização dos serviços.
6. CONDIÇOES SOBRE A CONTRATAÇÃO
6.1. Poderão se credenciar todos os profissionais e empresas que atenderem às
exigências constantes neste Edital e seus anexos, e interessadas em prestar
serviço DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS
JOGOS DA TAÇA CIDADE, COPÃO INTERMUNICIPAL, CAMPEONATO DE
VETERANOS E CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÃO REALIZADOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DO TOCANTINS-PA NO ANO DE 2021.
6.2. Os interessados deverão aceitar os valores de referência, bem como seus
reajustes, índices e prazos a serem aplicados, na mesma proporção, para a
prestação dos serviços constantes na Tabela em anexo.
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO
7.1 Os interessados em participar da presente Chamada Pública deverão
entregar diretamente à Comissão Permanente de Licitação com funcionamento
na Prefeitura Municipal, no endereço: Avenida Jarbas Passarinho, Centro, Bom
Jesus do Tocantins – Pará, CEP 68.525-000, envelope identificado e endereçado,
contendo ofício formal do interessado dirigido à Secretária Municipal de
Esporte e Lazer, listando e contendo todos os documentos especificados, em via
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial,
salvo os documentos gerados automaticamente por sistemas disponíveis na
Internet, desde que a veracidade dos mesmos possa ser conferida também pela
Internet.
7.2. Pessoas Jurídicas
7.2.1. Quanto à habilitação jurídica: a) Contrato Social; b) Cadastro no CNPJ –
Cadastro Nacional de pessoa jurídica;
7.2.2. Quanto à habilitação técnica:
a) Relação e Indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s), acompanhado da
documentação a seguir relacionada:
b) Carteira de Identidade;
c) CPF;
d) Apresentação de Certificado de curso na federação, na respectiva modalidade
esportiva.
7.2.3. Quanto à regularidade fiscal:
a) Certidão de regularidade relativa a débitos municipais;
b) Certidão de regularidade relativa a débitos estaduais;
c) Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à
dívida ativa da União;
d) Certidão de regularidade relativa a contribuições previdenciárias;
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e) Certidão de regularidade do FGTS;
f) Certidão negativa de débitos trabalhista ou positiva com efeito de negativa.
7.3. Pessoas Físicas
7.3.1. Quanto à habilitação:
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Comprovante de endereço;
7.3.2. Quanto à habilitação técnica:
a) Apresentação de Certificado de curso na federação, na respectiva modalidade
esportiva.
7.3.3. Quanto à regularidade fiscal:
a) Certidão de regularidade relativa a débitos municipais;
b) Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à
dívida ativa da União;
c) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP.
8. FUNDAMENTO LEGAL
8.1. A prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, tem amparo
legal, integralmente, na lei nº 13.019/14 de 31 de julho de 2014 e,
subsidiariamente, na lei nº 8666/93 e suas alterações.
9. RECURSOS FINANCEIROS
9.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à
conta dos recursos da dotação orçamentária: 27.812.1010.2025. – Apoio ao
Desporto e Lazer.
10. FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado, à vista e integralmente, por meio de ordem
bancaria transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agencia e conta
corrente indicado pela CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos após a
apresentação dos documentos de cobrança, e após o aceite/atesto da nota
fiscal/fatura pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Tocantins-Pa.
10.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da
estipulada neste Termo de Referência, em especial a cobrança bancaria,
mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
10.3. Para efeito de pagamento, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do
Tocantins-PA procederá às retenções tributarias e previdenciárias previstas na
legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento.
10.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso a mesma se
encontre em situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos
diversos entes da Federação.
10.5. As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção
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serão devolvidas aos seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que
originaram a devolução.
10.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRADA enquanto estiver
pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere
direta a alteração de preços, indenização ou compensação financeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS – PARÁ CNPJ:
22.938.757/0001-63 Avenida Jarbas Passarinho, Centro, Bom Jesus do
Tocantins – Pará SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Travessa
Castelo Branco S/N – Centro – Estádio Municipal Lucio Antunes. Bom Jesus do
Tocantins – Pará. CEP: 68.525-000.
10.7. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins-PA se reserva o direito
de recusar executar o pagamento se os produtos não estiverem de acordo com
as especificações contratadas ou apresentarem vícios.
11. VIGÊNCIA CONTRATUAL
11.1. A vigência do contrato será ate 31 de dezembro de 2021, contados a partir
da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93.
12. DAS PENALIDADES
12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou
mora na execução, garantida a previa defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às
sanções previstas na Lei 8.666/93;
12.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do
contrato celebrado está sujeita a sanções, assegurados o contraditório e ampla
defesa.

Bom Jesus do Tocantins, Pa 03 de março de 2021.
Município de Bom Jesus do Tocantins
Edito Fausto da Conceição Lima
Presidente
Port. 406/2020

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM DESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS
JOGOS DA TAÇA CIDADE, COPÃO INTERMUNICIPAL, CAMPEONATO DE VETERANOS
E CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINSPA NO ANO DE 2021..
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1. OBJETIVO

Contratação de arbitragem desportiva para atender as necessidades da Secretaria de
Esportes e Lazere demais Unidades Administrativas deste Município.
Quantitativos globais por rubrica orçamentária/recurso estimados abaixo:
27.812.1010.2025. – Apoio ao Desporto e Lazer.
2. DA PREVISÃO DAS QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO:

ITEM DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.
VALOR
DE
UNIT.
JOGOS

Arbitro Central

1.

Serviço

2. Arbitro
Assistente

Serviço

130

260

R$
150,00

R$
90,00

VALOR
TOTAL

DESCRIÇÃO

Serviço de arbitragem para jogo de
futebol de campo: árbitro central
compondo a equipe de trabalho. Os
profissionais citados deverão possuir
certificado do curso de arbitragem na
federação, namodalidade em que irão
atuar. Despesas com transporte e
R$
19.500,00 alimentação correrão por conta da
empresa prestadora do
serviço.

Serviço de arbitragem para jogo
de futebol de campo: árbitros
assistentes compondo a equipe de
trabalho. Os profissionais citados
deverão possuir certificadodo curso
de arbitragem na federação, na
modalidade em que irão atuar.
R$
23.400,00 Despesas com transporte e
alimentação correrão por conta da
empresa prestadora do serviço.
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3. Mesário

Serviço

130

R$ 70,00

R$ 9.100,00

Quart
4. o
Arbitro

Serviço

130

R$ 100,00

R$ 13.000,00

Valor Estimado: R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)

Serviço de arbitragem
para jogo de futebol de
campo: mesários
compondo a equipe de
trabalho. Os profissionais
citados deverão possuir
certificado do curso de
arbitragem na federação,
namodalidade em que irão
atuar. Despesas com
transporte e alimentação
correrão por conta da
empresa prestadora do
serviço.
Serviço de arbitragem
para jogo de futebol de
campo: Quarto árbitro
compondo a equipe de
trabalho. Os profissionais
citados deverão possuir
certificado do curso de
arbitragem na federação,
namodalidade em que irão
atuar. Despesas com
transporte e alimentação
correrão por conta da
empresa prestadora do
serviço.

Bom Jesus do Tocantins, 00 de março de 2021
_____________________________________
Rafael de Souza Leal
Secretário de Esporte e Lazer
Port. 151/2020
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ANEXO II
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 6/ 2021-001
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Proponente:

CNPJ:

ou RG:

Órgão Expedidor:

CPF:
Endereço:
Cidade:

Estado: (

) CEP:

Dados bancários:
Banco: __________________________________
Agência:_________ Dígito Ver.: _______
Conta Corrente / Poupança: ________________ Dígito Ver.: _______

Bom Jesus do Tocantins/PA, _____ de _____________________ de 2021.

Assinatura do proponente
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO

DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA
ATENDER AS DEMANDAS DOS JOGOS DA TAÇA CIDADE, COPÃO INTERMUNICIPAL,
CAMPEONATO DE VETERANOS.
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de Bom Jesus do Tocantins, através
do(a) Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins CNPJ-MF, Nº 22.938.757/0001-63 denominado
daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) João da Cunha Rocha,
Prefeito
Municipal,
portador
do
CPF
nº
«CPF_RESP_LICITACAO»,
residente
na
«ENDERECO_RESP_LICITACAO»,
e
do
outro
lado
«EMPRESA_CONTRATADA»,
«CPF_CNPJ_CONTRATADO», com sede na «ENDERECO_CONTRATADO», de agora em diante
denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). «NOME_REPRESENTANTE»,
residente
na
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO»,
portador
do(a)
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - Credenciamento de arbitragem desportiva para atender as demandas dos jogos de

Tarça Cidade, Copão Intermunicipal, Campeonato de Veteranos e Campeondo Municipal
que serão realizados pela Secretaria Munnicipal de Esporte e Lazer do Município de Bom
Jesus do Tocantins-PA no ano de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no «FUNDAMENTACAO_LEGAL» da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo
contratual;
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do
CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste
contrato;
3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE» as notas de empenhos e
respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato,
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a
consecução dos serviços;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.
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3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências
Contratante;

e ou

irregularidades apontadas pela

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º,
do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindose em «DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº
8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de
05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso
injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe
garantida plena defesa, as seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE,
impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a
própria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
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- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa
prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la
das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram
causa à penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade
constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas
só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da
autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco)
dias da data em que foram aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ «VALOR_CONTRATADO»
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), segundo as autorizações expedidas pelo(a) Prefeitura Municipal
de Bom Jesus do Tocantins e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente
atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de
serviço emitida.
Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à
Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto
resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na
dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR», ficando o saldo pertinente aos demais
exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS-PA
Comissão Permanente de Licitação

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito
público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade Marabá como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.
Bom Jesus do Tocantins, ______/_______/2020

«NOME_DA_CONTRATANTE»
CNPJ(MF) «CNPJ_DA_CONTRATANTE»
CONTRATANTE

«EMPRESA_CONTRATADA»
«CPF_CNPJ_CONTRATADO»
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________________

2.________________________________
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