
ESTADO DO TOCANTINS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
"A Capital Econômica do Estado"

CNPJ(MF} 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03

CONTRATO ADMINISTRATIVO N® 016 /2014

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.773.216/0001-15,
com sede nesta cidade, na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, neste ato representada por
seu Presidente, Vereador MARCUS MARCELO DE BARROS ARAÚJO, brasileiro, casado,
professor, médico veterinário, portador do CPF sob o n° 615.318.395-68 e RG sob o n®
1.116.629 SSP/TO, residente e domiciliado a Rua das Bandeiras, Bairro Senador, em

Araguaína/TO, doravante designada Contratante, e a empresa 01 S/A, inscrita no CNPJ n®
76.535.764/0001-43, com sede na cidade de Rio de Janeiro/RJ, na Rua Lavradio, n® 71 - 2®
andar. Centro, CEP 20.230-070, neste ato representado por PAULO CÉSAR CASTRO
FILHO, brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da Cédula de Identidade n®
3519542 SSP/GO e CPF n° 891.756.541-72, e ALEXANDRE MÁRCIO FERRAZ DE LIMA,
brasileiro, casado, executivo de negócios, portador da Cédula de Identidade n® 4383/D
CREA GO e CPF n° 333.122.061-20, doravante designada Contratada, têm entre si, justo e
avençado o presente, pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e posteriores
alterações e Lei n® 10.520, do Processo de Licitação por Pregão Presencial n® 005/2014 e
pelas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto Contratação de Empresa especializada para
Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade local e longa
distância nacional, nos termos discriminados no (Anexo I do Edital) e presente Contrato.

1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do Processo Administrativo n®
086/2014, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar
deste, no que não o contrariarem. São Eles:

a) O Edital do Pregão Presencial n® 005/2014; e
b) A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela

CONTRATADA.

1.3. Os serviços ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no art. 1® e
parágrafo único da Lei n® 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão, conforme Edital e
processo administrativo acima citado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

2.1 O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta
licitação.
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