
CoNTRATO N" 011/2022

AQUISIçÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARÂ RECEPçÃO, SAI-A DE REUNIÃO,
REFEITÓRIO E ÂUDITÓRIO NOVÀ SEDE DA AMEOSC,

ÂMEOSC- ASSOCIÂÇÃO DOS MLTNICÍPIOS DO
EXTREMO OESTE DE SÂNTÁ' CÂTARINÀ com §ede à Rua Osvaldo C:.rtz, o" 167,

centÍo, Município de São Miguel do Oeste (SC), inscrito no.CNPJ sob o n' 83.829.267 /OW1-
13, neste ato representado pelo seu Presidente wAN JOSE CÂNCI, Prefeito do Município

de Anchieta e Presidente da AMEOSC, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n"

625.835.909-44, Íesidente e domiciüado na Linha São Marcos, Município de Anchieq - SC'

doravante denominado de GoNTRÂTANTE e de outro lado a ernpresâ MADE MO\rEIS
CEDRENSE, inscrita no CNPJ sob o n' 80.955.206/0001-04, lnscrição Estadual n"

251719.219, estabelecida na Rua Prefeito seno weber, n" 870, Parque Industrial II, município

de são José do cedro (sQ, neste ato representada por seu representante legd EDERSON

JOÃO ÂMÂNN, portadot da Caneira de Identidade n" 3.516.119, inscrito no CPF sob o n"

ooz.osr.s:s-t a, residente e domiciliado na Rua Prefeito seno v'eber, n'780, Patque Industrial

lI, município de SãoJosé do Cedro, SC, denominada de CONTRÀTAD§ de comum acordo

e ..r- ..nprro legal resolvem contratar o obieto presente pelas seguintes cláusulas e condiçôes:

cl-/iusul-A PRTMEIRA - DO OBJE-rO
1.1.O obieto do presente contÍato consiste na aqüsiçâo de móveis sob medida paÍâ os

ambientes da recep$o, sale de reunião, refeitório e auditótio da nova sede da ÂMEOSC,

conforme profeto arqútetônico apresentado.

clÁusurá sEGrrNDÀ - DO PREçO
2.1. Pelos produros ora adquiridos, a GoNTRÂTÂNTE, pagará a CONTRATÂDÂ, conforme

melho. p.àposta apresentadx no Processo de Seleção Simplificada n" N4/2022 o valor total de

R$ 53.(n0,00 (cinquenta e tres mil reais).

CIâÚSUI.A TERCBIRA - DA FORMA DE PAGÂMENTO
3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias âpós a entÍe[F dos mór,eis

obieto ão preseote contÍato e aPresentação da respectiva Nota Fiscal.

:.1. A aUnOSC não se responsabiliza pelo âtrâso do pagamento no caso de não entregp do

<ibieto <-rra ticitado e da rcspectiva nota 6scal nos pr^zos estabelecidos.
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3.3. Â nota fisca1 deverá ser devidamente preenchida, bem como informar os dados de CNPJ,
Endereço, Nome da Conratada, nrimero da Agencia e Cont! Baneária (em nome da pessoa

iuídica) na qual será efetuado o depósito pâra o pagamento do obieto.
3.4. No caso de nota fiscal eletrônica §F-e) o arquivo )OV[L deverá ser encaminhado no e-mail:
ameosc(Oarncosc.ors.br oârâ 6ns de erouivamento-

CLÁUSUI-A QUARTA - DÂ REscIsÃo
4.1. A rescisão do presente contrâto podeú ser determinado por ato uniiateral e escrito da
CONTRÀTÂNTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e X\rII do art. 78 da Lei
8.666/93, de forma amiçil,el por acotdo entÍe as partes, reduzido a termo, bem como por
determinação iudicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRÁZO
5.1. O prazo para a enttega dos móveis sob medida que orâ se âdqúre, deüdamente instalados,
é de 45 (quarenta e cinco) dias a constaÍ da assinatura do presente contrâto.

5.2. O contrato poderá ser aditado e prorrogado de acotdo com ulteriores necessidades e a
conveniência/intetesse da CONTRÂTÁNTE, dqsde que deüdamente lustificatlo.

cI,Áusur-a sExTA - DÂs oBRTGAÇÕes oe coNtRÂTÀDÀ
6.1. Constituem obrigaçôes da CONTRÂTÂDÂ:
6.1.1. Fomecer os mór'eis de acordo com todas as especificações coostântes de seu projeto
técnico, devidamente instalados, na nova sede da AMEOSC, no prazo preüsto na Cláusula

Quinta.
6.7.2. Fornecet t ,\MEOSC sernpre que solicitado quaisquer informações e/ou esclârecimento
sobre a fabrica$o/fomecimeoto dos prcdutos/mór;eis;
6.1.3. Promovet o pagamento de impostos, tributos e demais encargos que incidirem sobre os
produtos contrâtos no objeto deste contrato;
6.1.4. Âssumir inteira responsabilidade por toda e qualquer obrigação decorrente da atuação de
outras pessoâs no ptocesso de fabricaçào dos móveis adquiridos;
6.7.5. C,rararttt z qualidade de todos os produtos que f6;211 11tiliz2d65 na fabrica$o dos mór'eis
adquiridos.

crÁusur-a sÉTrMA- DÂs oBRTGAçÕES DAÁMEosc.
7.1. Constituem obrigações da CONTRÂTÂNTE:
7.1.1. Efetuar o pagamento alustado;
7 .1 .2. Dat à CONTRÂTÀDÀ as condições necessátias à regulat execução do Contrato.
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CLÁUSULÂ OTTAVA- DO FORO
8.1 - As panes de comurn e tecíproco acordo, elegem o foto da comarca de Sào Miguel do
Oeste - SC, para dirimir qualquer dúúda, a$o ou questão oriunda deste presente conúâto.

E poÍ estarcm iustos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (quatro)
üas iguals e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Miguel do Oeste - SC, 08 de abril de 2022.

Assinado de íorma digital por
IVAN JOSE NAN rosE cANctÉ2s83seoe,r4

cANCt:625835909,14 ?1*1r0r2 
04 12 0e:48:r8

assoclÂçÃo Dos MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTACATÂRINA
TVANJOSÉ CANCI - PRESIDENTE
CONTR^TANTE

Mówrs cEDRENSE
EDERSON JOÃO XUANN - REPRESENTANTE LEGÂL
CONTRÂTADA

Testemunhas:

^rRrotr ffi,á,ffig§,ã.
FONTANÀ5633916()!)30 o*llrzo{liÉrt,lru

Nome: ARTON FONTANÂ
CPF: 563.391.609-30

no071.1 749-80
;
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