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001/2018 A U^\ÃO DAS CÂMARAS

MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT

rA. CkUARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO
■ 'Êsíado de Mato Grosso, devidamente cadastrada

-sob. n° 24.672.727/0001-83, situada na Av. Primavera). 30^
^Bairn? Primavera íi, na cidade de PRIMAVERA DO
neste ato representada pelo (a) seu Fre^dente

.

••

..^Vereador VALMISLEi ALVES DO SANTOS, portador (a) da Ceou^

de Identieíe^ RG n». 12058963. SSP/MT e.in^nt^^o CPF/MF

,s5h o n°é45 476.101-34 doravante denominada ASSOCIADA e a

"UCfíMAT - UfíSÃO DAS CÂMARAS
a5^ ei''''

V

sob

MATO GROSSO, devidamente cadastrada no CK. J

"

3^003 707/0001 -98. sito na Rua Joaquim Murtinho n 1.M3,
esquina com a Rua Senador Metello, na cidade de Cu.aba neste ato representado (a) pelo (a) Vereador(a)
PIOVEZAN DE CAMPOS, portador (a) da cédula
n° 1370018-9 SSP/MT e inscrito (a) no CPF.'MF sob n 027.378.7

07 na qualidade de ASSOCIANTE, resolvem celebrar o presente
CONSTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCiATIVA, coniorme as
cláusulas e condições abaixo avançadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

;í

remara Mimicioal e Vereadores do Município de

■

disponibilidade dos direitos e deveres esíabeleciaos em seu bsiaíuto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR,DA

D^PAGAMENTO E^^

"?.rr.s°s?

víkjíKSe «ove»^a'rea,s e

E.E S'2S»í"«o M .l.tE.do «é.d» a d.d.d. ml.,.»».d. FEVEREIRO d.2.,.,

Par£S^G™SfS^rSSo%Qerá ser reajustado a cada (12) doze meses, por acordo prévio.
2^'fefSvatóf

contribuição fica estritamer^.re vinculada ã regularidade fiscal e trabalhista^ da

ASSOCÍaSos termos do art! 27, IV cic^c. 29, ambos da Lei n" 8.666/93, sob pena, inclusive, de rescisão
contratual sem encargos resilitórios á ASSOCiADa.
-•

-partes, OU uni,atera,mente pela UCMMAT,

r.,-,y,úr-sr-ar, nnr o«;rritn com O orazo de antecedência de 30 ^trinica; dias.

^ágr^o Pnmeira Co^^m

,,,,3,3. >>

b) feto d?°cumprimenío, pste Câmara Municipal, de quaisquer obrigações Inerentes a este contrato de ^
donrribuição associativa, conforme prevista na cláusula segunda desta contrato:

^

d)desobediência ao Estatuto Social da UCMMAT, por quaisquer das partes associadas;

e) motivo de força maior devidamente justincado e aceito pei= outra parte.
CLÁUSULA QUARTA-DO INADIWiPLEMENTO, DO DESCUMPRlMENiO E DA MULTA

\
mntratual

4.1 Em caso de inadimpiemento de uma das partes o infrator arcara com o pagamento de multa contratUdi

de 0,01%(um décimo por cenío) por dia de atraso, por parte da contratante, a partir
do 1° dia após o vencimento;

Camifa Municipal pva do lestí-MT
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cLprimentodeqUisquerdascláuluíaldoprê^^^^
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1 O presente contrato associativo, peia sua natureza, é de execu^q'continuada terá-viaénefsíh&íai no

período compreendido entre 06/02/2018 a 31/12/2013

^

r

Rua Joaquip". .■•/■!)rrmho, r>jr- , ^71-:

CLAUSULA SEXTA - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Cín-ror, : ,;
6.1 Este contrato é celebrado com dispensa de Licitação, conforme -f^sOitiCâoiPde Consulta n®
42/2008/TCBMT.
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CLÁUSULA SÉTi^A - DA RUBRICA ORÇAíVIENTÁRIA
7.1 ^ dsspescas do presente contrato correrão por conta da seguiníe dotação orçamentária"

--

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
2.001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.0.00.00- DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.41 - CONTRIBUIÇÕES
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1 As partes elegem o foro da Comarca ds PRIMAVERA DO LESTE/MT para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.

E por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato na presença de 02 (duas) testemunhas, em 03
(três) vias de igual teor e forma.

Pjrimavera do Leste /MT, 06 de fevereiro de 2018

GAMARA MUNICIPACUÉ PRÍMAVÉRA DO LESTE/MT
valmi§/ei .alves üd santos
PRESIDENTE

UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPÁÍS 00 ESTADO DE MATO GROSSO
RAFAEL P10VE2AN DE CAMPOS
PRESIDENTE

-RJad&vesan
=rês.dente ■ UCMMA
TESTEMUNHAS:

a

rr'i . -

K/}ü Y) tUL.'—'

LAENNE SÁLES RIBEIRO
RG

n®. 2181207-1

CPFn.® 031.459.0;

JADIR JOSE
RG

CPF ri:°,

