
SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIAS

sEscooP/Go

PREGÃO ELETRÔNICO N9 O1l2021 sEscooP/Go

CONTRAÍO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO5 QUE ENÍRE SI FAZEM

O SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO

ESTADO DE GOrÁS -SESCOOP/GO E Dr EENTO COMÉRCIO E SERVIçOS

LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o SERVIçO NACIONAL D€ APRENDIZAGEM DO COOPERÁT|V|SMO

NO ESTADO DE GOIÁ9 - SESCOOP/GO, órgão descentralizado, com personalidade jurídica de direito privado,

instituÍdo pelo seu Conselho Nacional nos termos da Medidô Provisória ne 1715, de 03 de setembro de 1998, e suas

reedições, e regulamentêdo pelo Decreto ne 3017, de 06 de abril de 1999, é integrante do Sistema Cooperativista

Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o ne 07.oL2.268l0OOL-92, com sede na Av. H com a Rua 14, ne 550, Jardim Goiás,

Goiânia - GO, CEP 74.81G070, neste ato representado por seu Superintendente, Jubrair Gomes Caiado Júnior,

brasiteiro, divorciado, portador do RG ne 1352570858, SSP/BA e inscrito no CPFIMF sob o ns 013.245.465-30,

doravante denominado CoNTRATANTE e, de outro lado, Dl BENTO COMÉRCIO E SERVIçOS LTOA, pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o ne L4.238.2971O0OL-32, com sede na Rua 25 A, ne 628, quadra 61-A, lote 29,

casa 2, Setor Aeroporto, Goiânia - GO, CEP 74.070-150, neste ato representada por Luiz Alberto Bento, brasileiro,

casado, empresário, portador da cédula de identidade ne 673961, SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob o ne

424.206J97-72 elou Selene Ten Caten Bento, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade ne

6437420, SSP/GO e inscrita no CPF/MF sob o ne 474.535.671-49 doravante denominãda CoNTRATADA,

considerando o resultado do Pregão Eletrônico ne O1/2021e o despacho que homologou e adjudicou o objeto desse

processo de licitação à CoNTRATADA, têm entre si, justo e acordado, o presente contrato, nos termos do

Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, Resolução ne 850/2012, estando 5ujeitos às seguintes condiçôes

e declarações:

DECTARAçÔES

O SESCOOP/GO declara;

a) que o presente Contrato é celebrado para cumprimento pleno dos termos do Plano de Trabalho, relativo a

razão abaixo citada;
b) que a CONTRATADA se logrou vencedora do Lote ll Pregão Eletrônico np 0!1202! e, em decorrência desse

fato, teve o objeto da licitação, especiÍicado na CúUSULA PRIMEIRA deste Contrato, a ela adjudicado.

ll. A CONTRATADA declara:

a) que as informações foÍnecidas ao sEscooP/Go sobre sua empresa, assim como qualificações e

especializações, são verdadeiras;

b) sob as penas da Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a

realização de trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão

de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos (conforme Lei ne 9854/99). Declara aindê criar um ambiente de trabalho que promova a

competência, acolha a diversidade e incêntive o respeito. Garante um ambiente de trabalho saudávêl e

seguro com base no total cumprimento de todas as leis trabalhistas pertinentes e que não explora sua mão

de obra nem utiliza mão de obra escrava

cúUSUI.A PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente contrato tem como objeto a aquisição de aparelhos smartphones, conforme condições e especificações

constantes no Edital do PreSão Eletrônico ne 01/2021 ê seus anexos.

ParágraÍo Único - Passam a f
Pregão Eletrônico ne 07/2027

azer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, o Edital

eus anexos e a proposta da CONTRATADA, assinada em 06 de abril de 2021'
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sERVtçO NACIONAI 0E APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIAS

SESCOOP/GO

pREGÃo ELErRôNrco Ns o1l2021 SESCOOPIGO
cúusuLA sEGUNDA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

A coNTRATADA se compromete a entregar o objeto do presente contrato, obrigando-se, ainda, a:

a) Prover condições que possibilitem a entrega dos produtos na data de assinatura deste contrato;

b) Entregar os produtos objeto desta contratação nos prazos e condiçôes especificados no Termo de Referência

e de acordo com as especificações e normas técnicas exigidas;

c) Tomar todas as p rovidências necessárias para a Íiel execução d a entrega dos produtos em conÍorm id ade com

as disposições contídas no Termo de Referência, prestando os serviços com eficiência, presteza e

pontualidade e em conformidade com os prazos estabelecidos;

d) lndicar representante para se relacionarcomo CONTRATANÍE como responsável pela execução do objeto;

e) Dispor de meios que permitam a comunicação imediata entre seus profissionais de atendimento e o
CONTRATANTE através de telefonia celular e fixa e/ou outra forma célere;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes ou etapas do objeto

contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da entrega dos produtos, de acordo com o Códi8o de

Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990);

h) Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais,

comerciais, taxas, Íretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outros que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
i) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade técnica verificada no decorrêr da entrega dos

produtos que possam impactar na performance dos produtos objeto da contrêtação;

j) prestar as informaçôes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados em até 48 (quarenta e oito) horas,

por intermédio do representante designado para acompanhamento do contrato, a contar da solicitação feita

pelo CONTRATANTE;

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

l) Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer em prejuízo do

CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão de seus empregados e/ou prepostos durante a execução

dos serviços, adotando no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, as providências necessárias, indicadas ê

pertinentes no sentido de proceder, em qualquer caso, a devida reposição do bem ou ressarcimento do(s)

prejuízo(s), após o comunicado do CONTRATANTE;

m) Arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições descritas em contrato;

n) Acatar as exigências da fiscalização/gestão do contrâto quanto à execução da entrega dos produtos e a

imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE;

o) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, salvo expressa

autorização;
p) Assumirioda e qualquer falha devidamente comprovada em que se veriflque a sua responsêbilidade na

entrega dos produtos, devendo arcar com o ônus irrestrito de 5ua correção;

q) tvtantãr atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de

mudança de endereços, telefones, composição societária, endereço dos sócios' contratos sociais e

alterações;
r) Não váicular, sem prévia autorização formal do CONÍRATANTE' pubticidade ou qualquer outra inÍormação

acerca das atividade5 e programas deste;

s) Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros' dando-os como garantia ou caução
-'n"a,"rhipótesealguma,utilizarosdireitosdecréditoaseremauferidosemfunçãodaexecuçãodos

serviços em quaisquer operações de desconto bancário;

t) Tratãr todas as informações a que tenha acesso em função do contrato em caráter de estrita

confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita' ou permitir o acesso'

seja por ãção seja por omissão, a qualquer terceiro;

u) A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas' previdenciários' fiscais e

comerciais resultantes a" "rJ"roo 
do ob;eto contratado, não transfere ao CoNTRATANTE a

responsabilidade po, ,", p"gtrn"niín"i poJ"ia on"r."r. o objeto do presente contrato' razão pela qual a

CONTRATADArenunciaexpressamenteaqualquervínculodesolidariedade'ativaoupassiva'paracomo
CONÍRATANTE,

ío Estado d8 Goiá3 n @, ,t/. g
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SERVIçO NACIONAL OE APREND12A6EM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIAS

SESCOOP/GO

as despesas com a entrega e garantia, se for o caso

qualquer tiPo de Pagamento ntecipado

parágralo Único - Nos valores propostos estão inclusos todos os custos, despesas e/ou tributos incidentes sobre o

obie; deste contrato, independentemente de sua natureza: administrativa, operacional, trabalhista,

prÉvidenciária, securitária, fiscal, tributária, seguros, frete ou qualquer outra' direta ou indireta' assim como todas

pREGÃo ELErRôNrco Ne o1l2021 SESCOOP/GO
cúusutA TERcETRA - DAs oBRIGAçõEs Do CoNTRÁTANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, o CONTRATANTE se obriga a:

a) Assegurar-se da boa qualidade dos produtos entregues;

b) Designar empregado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

c) Disponibilizar à CONTRATADA as informâções e meios necessários à dã entrega dos produtos;

d) permitir o acesso e a permanência dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para ã entrega

dos produtos, caso necessário;

e) prestar as lnformações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou

por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;

f) lnspecionar os produtos entreguês com a finâlidade de verificar o atendimento das exigências contratuais;

g) Recusar qualquer produto entregue em desacordo com as especificações constântes no Termo de Referência

e neste contrato;
h) Atestar a da entrega dos produtos e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na forma

estabelecida no Termo de Referência e neste instrumento contratual;

i) Advertir e notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre eventuais falhas que venham a ser observadas na

entrega dos produtos durante a vigência do contrato;
j) Reter os tributos devidos na realização de pagamentos, nos casos em que a legislação tributária e

previdenciária vigente assim determinarem;
k) Manter ãrquivo documental de todos os atos praticados desde a abertura da licitação até o término do

contrato, inclusive os processos de reajustamento caso ocorram;

l) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento contratual, dentro do prazo estipulado,

desde que ãtendidas todas as formalidades previstãs, ou indicar as razões de sua recusa;

m) Aplicar à CONTRAÍADA, quando for o caso, as penalidades regulamentares e contratuais.

cúusurA QUARTA - Do PREço

O valor total deste Contrato é de RS 52.8OO,OO (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), cujo pagamento se realizará

nâ forma discriminada na Cláusulâ Quinta desse instrumento, respeitando o valor unitário, conforme abaixo

discriminado:

IOTE II - APAREtHOS SMARTPHONES

cúusuu Qutnra - Do fATURAMENTo E DA FoRMA DE PAGAMENTo

ólrg-.-r-* d, importância reÍerida na cláusula anterior será efetuado em parcela única, após a entrega dos

produtos, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento e aprovação da(s) respectiva(s) nota(s)

fiscal(is)/fatura(s), devidamente 
""tt"aipoi 

l."p'"tentante autorizado pelo coNTRATANTE' mediante crédito do

,.f"r'O-árii", 
"à 

.".ta corrente dâ CONTRATADA ou através de boleto bancário/fatura'

ParágrafoPrimêiÍo-OCONTRATANÍE,porsuanâturezajurídicadeentidadeparaestatal'estáimpedidoderealizar
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Rs 38.920,00R$ s.s60,00aparelho07 Motorola Edge1 Aparelho Smartphone TiPo 1

Rs 5.940,00 Rs 13.880,0002Aparelho Smartphone TiPo 2
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Samsung Galaxy
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sERVtçO NACTONAT DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESÍADO 0E GOIAS

sEscooP/Go

pREGÃo ELErRôNrco Ns 01/2021 SESCOOP/GO
ParágÍafo Segundo - No caso de o objeto deste contrato não ser entregue na forma acordada, o CONTRATANTE se

resguarda ao direito de suspender o pagamento, sem qualquer ônus para o mesmo, recaindo, sobre a coNTRATADA,

a multa de que trata a Cláusula Setima deste instrumento.

parágrafo Terceiro - A(s) notê(s) fiscal{is)/fatura(s) deverá(ão) considerar inclusos os impostos, taxas, garantias,

seguros, frete e quaisquer outras despesas inerentes ao cumprimento da obrigação, assim como conter os valores

expresso(s) em moeda corrente nacional e, ainda, a descrição dos aparelhos, bem como o valor unitário e total por

item.

parágrefo quarto - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante â pagar valor referente às penalidades devidas

pela CONTRATADA nos termos da Cláusula Sexta do contrato, em razão de descumprimento do objeto.

parágrafo Quinto - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigação exigível para com o CONTRATANTE, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção

monetária.

parágÍafo S€xto - Os documentos fiscais/faturas não aprovados pelo CONTRATANTE serão devolvidos à

CONTRATADA, juntamente com os motivos de sua rejeição, para que sejam providenciadas as €orreções necessárias,

reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento estabelecido nesta Cláusula, ã partir da reapresentação, sem

qualquer tipo de correção.

perágrafo Sétimo - O pagamento será realizado mediante o cumprimento ou adimplemento de todas as obrigações

previstas neste contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

parágrafo Oitavo - Ao efetuar o pagamento do valor pactuêdo na Cláusula Quarta do presente contrato, nos casos

em que a legislação tributária e/ou previdenciária vigente assim o determinar, o CONTRATANTE ficará obrigado a

reter os tributos devidos.

paÍágraÍo Nono - O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará a CONTRATADA, às

penalidades previstas na Cláusula Sexta deste contrato.

CúUSUtA SETÍA - DAS PENALIDADES

Na hipótese de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar este instrumento dentro do prazo fixado, ou no cêso

dela se negar à entrega do objeto do presente contrato, ou ainda, pelo inadimplemento de qualquer obrigação

contratual que resulte em rescisão do contrato, estará a coNTRATADA sujeita à aplicação dês seguintes penalidades:

a) advertência;
b) multa de eté 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente contrato;

ci suspensão, por até 2 (dois) anos, de qualquer participação em novas licitações/contrataçôes do

CONTRATANTE e de entidades a ele coliSadas'

ParágrafoPrimelro-Nocãsodenãoserexecutadooobjetocontratadonaformaacordada,oCoNTRAÍANTEse
resgürda ao direito de suspender o pagamento, sem qualquer ônus para a mesma' recaindo' sobre a CONÍRATADA'

multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato

Parátrafosegundo-OatrasonaentregadoobjetodopÍesentecontrato'sujeitaráàCONTRATADA'multademora
de 1% (um por cento) sobre o valor totai deste contrato, por dia de atraso, limitado a 15 (quinze) dias corridos. Após

essã pr".o,'o COUfnATANTE tomará as providências citadâs no coput desta cláusula'

ParágraÍo Íêrcêiro - Em caso de descumprimento total da obrigação assumida, prática de ilícitos em quaisquer das

fases do procedimento licitatório, descumprimento de prazos e condições e/ou a inobservância das demais

disposições do P resente contrato, a CONTRATADA se sujeitará a m ulta de até 10% (dez por cento) sobre o valor total

do contrato, a Poss ibilidade de perda do direito à contratação e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com

o CONTRATANTE Por P razo nao uperior a 2 (dois) anos

no Estôdo do Goiá§ .0 &, ,r/-" 
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pREGÃo ErEÍRôNrco Ne01/2021 SESCOOP/GO
parágrafo quarto - O valor de multas aplicadas à CONTRATADA será descontado dos pagamentos, sem prejuÍzo de

ação judicial cabível, podendo ensejar, inclusive, a rescisão do contrato por descumprimento de obrigação. A

rescisão não isenta a CONTRATADA da ação civil cabível, em caso de prejuízo à CONTRATANTE, sendo assegurada a

ampla defesa.

paÍáEraÍo Quinto - As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isolada ou cumulativamente, sem prejuÍzo de outras medidas cabíveis.

parágrafo Sexto - Para aplicação das penalidades aqui previstas, ê CONTRATADA será notificada para êpresentação

de defesa préviê, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notiflcação,

parágrafo sétimo - Se qualquer das situaçóes elencadas nesta Cláusula ocorrer por impedimento comprovado ou

por motivo de reconhecida força maior e for devidamente justificada e aceita pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA

poderá ficar isenta dâs penalidades mencionadas.

cúusutA sÉTrMA - Do AcoMPANHAMENTo E FlscAtlzAçÂo
A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo empregado Frank Philson Santos de Sousa,

inscrito no CPF/MF 89f.779.73L-a1, na condição de Fiscal Técnico, que será responsável por âcompanhar e avaliar

a execução do objeto deste contrato, bem como pelo empregado Jullyano Martins Felipe Mendes, inscrito no

CpF/MF ne 042.998.181-30, na condição de Fiscal Administrativo, que será responsável poÍ acompanhar os aspectos

administrativos da execução do presente contrato. A Gestão do contrato deverá ser realizada pela empregada

Antoniele D'Lean pereira, ioscrita no CPF/MF 747.O93,481-20, que será responsével pela celebração do contrâto e

por sua gestão administrativa.

perágrafo único - A fiscalização por parte do CONTRATANTE não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da

CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, tampouco por danos

causados ao SESCOOP/GO ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito ou outra irregularidade praticada na execução

do contrato, ficando certo que, na ocorrência destes, não implicará corresponsêbilidade do SEScooP/Go.

cúusuLA olrAVA - DA lNExEcuçÃo E REsclSÃo coNTRATUAL

A inexecução, total ou parcial, pela CONTRATADA, do previsto neste Contrato, dará ao CONTRATANTE o diÍeito de

considerá-lo rescindido, mediante notificãção prévia, independentemente de qualquer providência judicial ou

extrajudicial, sujeitando-se às sanções previstas, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,

especialmente se houver:

a) descumprimento de cláusulas deste Contrato;

b) cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato;

c) cometimento reiterado de falhas na sua execução;

dl a decretação dê falência, pedido de recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil, a dissolução

judicial e liquidação extrajudicial da CONTRATADA;

e)asubcontrataçãototalouparcialdoseuobjeto,acessãooUtransferênciatotalouparcialdeobrigaçõês,sem
anuência exPressa do CONTRATANTE;

f) a dissolução da sociedade.

Parágrafo Único - Além das condições estipuladas no coput' em caso de falta de interesse do CONTRATANTE na

pr"rüia", pela CoNTRAÍADA, dos serviços objeto do presente Contrato' caberá rescisão contratual do presente

instrumento, no todo o, 
"n1 

pu*", .Jàni" noiiii.rçao preria de no mínimo 30 (trinta) dias, dando a plena quitação

dos serviços até a data da rescisão'

cúU5UTA NONA - DA VI6ENCIA

o prazo de vigência deste co o será de 12 (doze) meses, com inÍcio a partir da data de sua assinatura.
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SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERAÍIVISMO NO ESTADO DE GOIAS

SESCOOP/GO

pREGÃo ELEÍRoNrco Neor/2021 SESCOOP/GO
cúusuLA DÉctMA - DAs ALÍERAçÕEs CoNTRATUAIS E Do REAJUSÍE

Este Contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, com as devidas justificativas e de acordo com os casos

nele previstos, e ainda com a concordância expressa do CONTRATANTE e CONTRATADA, desde que atendido o

disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do Sescoop, aprovado pela Resolução ne 850, de 28 de Íevereiro

de 2O!2.

cúusur-A DÉcrMA pRTMEtRA -AcEtrAçÃo Ao cóolco DE ÉflcA
A assinatura deste contrato, bem como a participação no certame, evidencia anuência e adesão â todas as condições

previstas no Edital que originou a presente minuta, mormente dos princípios fundamentais e éticos que norteiam a

conduta dos conselheiros, dirigentes, empregados, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços e demais

pessoas que com o sEscooP/Go se relacionem ou que em seu nome êtuem, preceituados no Programa de

tntegridade do sescoop, que poderá ser acessado no portal do sEscooP/Go, âtravés do link

oiêscoooerativo.cooo.br/aro uivos/downloads/programa -de-inteeridade-do-sescoop -81916121. odf

cúusurA DÉctMA sEGUNDA - Do stctro DAs tNFoRMAçÕEs E DA potÍTlcÂ DE PRorEçÃo DE DADos PEssoAls

A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem

executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto sem autorização por

escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por

perdas e danos.

parágrafo Primeiro - A este instrumento se aplicarão, no que couber, as disposições da Lei ne 13.709/2018 ("Lei

Geraide proteção de Dados - LGPD") e outras que vierâm a alterá-la, em especial quanto ao uso e guarda dos dados

pessoais e equivalente, obtidos nas atividades a serem executadas.

parágrafo Setundo -A CONTRATADA será exclusivamente responsabilizada pelos eventuais ilícitos causados a partir

do dlscumpiimento das disposiçôes contidas na LGPO e outras normas correspondentes, sendo lícito ao

CONTRATANTE o direito irrestrito de regresso caso seja demandada em ação judicial ou extrajudicial por ato

praticado por representante da CONTRAÍADA.

parágrefo Terceiro - o descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta cláusula, poderá ocasionar a aplicação

dassançõesprevistasnestecontrato,semprejuízodeacoNTRATADAsUbmeter-seàsmedidasjudiciaiscabíveis.

parátraÍo Quarto - A CONTRATADA declara ciência da obrigatoriedãde, por parte do CONTRATANTE, de divulgar

aos árgãos de âuditoria e controte cópia do contrâto celebrado, razão pela qual autoriza expressamente a

publicidade dos dados obtidos em razão desta contrãtação'

cúusurA DÉctMA ÍERCEIRA - DAs DlsPoslçÕEs GERAIS

Os termos e disposições constantes deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos

q"" 
"ri"i*ir".r" 

tenham sido firmados entre as partes, expressos ou implícitos, referentes às condições nêle

estabelecidas:

a)todososavisosecomunicaçõesprevistosnesteinstrumentodeverão5erfeitosporescÍito(comexceçãodos
chamadostelêfônicosparaesclarecimentoextraoficialdedúvidas)eenviadosaosendereçosdaspartes;

b)ÍicabemcertoquenadanopresentecontratopoderáserinterpretadodeformaacriarquaisqueÍvÍnculos
empregatÍcios e encargos trabalhistas entre CONTRATADA e CoNTRATANTE'
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parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo,

os acréscjmos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de êté 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado deste Contrato, de acordo com o artigo 30 do mesmo Regulamento.
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5ERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE GOIAS

sEscooP/Go

PREGÃO ELEÍRÔNICO N9 O1l2021 §s§{sd}F}l*ffi
cúUsUtÂ DÉcIMA QUARTA. DO FORO

Ficê eleito o foro da Comarca de Goiânia - GO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para

di.imir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contrãtâdãs, após lido e achado conforme, firmam as partes o presente

Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo

assinadas, cujo instrumento ficará arquivado na Seção competente das entidades signatárias.

ru BRArR Gor\,rEs fi llli.":;,HTi,
CAIADO GoMEscÁraDo

JU N lOR.0'l 32454.JUNroR:0r 124s46530
Dador:202Loa.23ô5JU I ).nr.nr -í)1,í1i1,

Goiânia, 23 de abril de 2021.

ciente d- àr\

sEscooP/Go
Jubrair Gomes Caiado lúnior

Superintendente
CONTRATANTE

LUIZALBERTO À'rnado!êíormadEitàrpôÍ

BENTO:424206791 aENÍo:42q2a67e172

72 
D,dôr 2021.04.2317:47:34

Dr BENTo coMÉRcro E sERV|ços LTDA

Luiz Alberto Bento e/ou
Selene Tem Caten Bento
Representantes Legais

CONTRATADA

ciente enÀ!§J JL.

llyano lipe des

cPFlMF:04 181 30

Fiscal Adm inistrativo do Contrato

'útk,li
uome htt at)*i 'l/d*LrL a d"t fu."h
CPIlM F

CLAUDIA*II'^
DE LIMA i1âi$*,8
E sErros §iiil;"

\

PtlMr 897.179. 1.-87

trato

Ciente cq r{

on iele D' an Pereira

CPÉ /MF 7 41 .O93.48L-20

Gêstor do Contrato

Testemunhas:

Nome: lYrlAoVt /'5.
CPFIMF 520.0/0.751'20
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