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EXTRATO PARA PUBLICACAO 

CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

EXTRATO 

A Camara Municipal de Wenceslau Braz — MG torna publico que esta a 
abertura de Credenciamento de Instituigoes Financeiras para prestagao 
de servicos de emprestimo consignado aos servidores a agentes politicos 
corn desconto em folha de pagamento, corn inicio no dia 25 de janeiro de 
2022 e termino em 31 de dezembro de 2022 conforme Edital em anexo. 

Contratante: Camara Municipal de Wenceslau Braz (MG) 
Objeto: Credenciamento de Instituicoes Financeiras pars prestacao de 
servigo de emprestimo consignado aos servidores a vereadores da 
Camara Municipal de Wenceslau Braz. 
Base Legal: Lei n° 14.133/2021 

Wenceslau Braz, 24 de janeiro de 2.022. 

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE: 
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG 

REGISTRADO E PUBLICADO 

Na data de:  4/ (..i./2022 a CI ()2'/2022 

Daniela Almeida Si va de Freitas 

Secretaria Executiva 
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CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ/MG 

PROCESSO N° 01/2022 

INEXIGIBILIDADE N° 01/2022 

CREDENCIAMENTO N° 001/2022 

PREAMBULO 

A Camara Municipal de Wenceslau Braz, atraves de sua Agente de 

Contratacao designada pela Portaria n° 01/2022, assistida pelo Assessor Juridico 

abaixo assinado, torna publico para o conhecimento dos interessados que esta 

procedendo, ABERTURA DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES 

FINANCEIRAS PARA PRESTACAO DE SERVI~O DE EMPRESTIMO 

CONSIGNADO AOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS COM DESCONTO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO, corn inicio no dia 25 de janeiro de 2.022 e termino 

em 31 de dezembro de 2.022, fundamentado no Art. 6°, inciso XLIII, artigo 74, 

inciso IV e artigo 79 da Lei n° 14.133/2.020 e Lei Complementar Municipal n° 

742/2021. 

1 - DO OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIcOES FINANCEIRAS PARA 

PRESTAcAO DE SERVI~O DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AOS 

SERVIDORES E AGENTES POLITICOS COM DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO, por um periodo de 60 (sessenta) meses, podendo o contrato ser 

rescindido por manifestagao de qualquer das partes, de acordo corn a tabela 

abaixo: 

FAIXA SALARIAL QUANTIDADE DE SERVIDORES E 
VEREADORES 

De R$ 1.400,00 ate R$ 4.000,00 12 
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2 - DAS CONDICOES PARA CREDENCIAMENTO: O Interessado devera 

comparecer junto ao enderego acima citado, mediante representante legalmente 

constitu Ida, conforme instrugoes abaixo. 

2.1 - Para o credenciamento do Representante Legal do interessado serao 

exigidos as seguintes documentos: 

a) copia do Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 

b) instrumento Publico de Procuragao, que conceda ao representante poderes legais 

para representagao neste credenciamento, ou; 

c) instrumento particular de Procuragao, corn assinatura reconhecida em cartorio, 

que conceda aos representantes poderes legais para representagao neste 

credenciamento. 

3 - HABILITAcAO JURIDICA: Para a habilitagao juridica serao exigidos as 

seguintes documentos: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteragoes, se houver, 

devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas 

Juridicas (conforme o caso) em se tratando de sociedades empresarias ou 

acompanhado, no caso de sociedade par agoes, de documento de eleigao de seus 

atuais administradores; inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de autorizagao, em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em vigor. 

b) O interessado podera apresentar a versao consolidada do documento solicitado 

na alrnea anterior, devendo o mesmo vir acompanhado de todas as alteragoes 

posteriores, caso houver. 

c) Somente serao credenciados as interessados que apresentarem, alem de toda a 

documentagao exigida, ramo de atividade pertinente ao objeto deste processo, 

expresso no seu contrato social ou ato constitutivo. 

d) Declaragao para fins de participagao em licitagoes - ANEXO II. 
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4 - HABILITACAO FISCAL: Para a habilitarao fiscal serao exigidos as 

seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal, mediante a apresentacao da 

Certidao Conjunta de Tributos e ContribuigoesFederais e Divida Ativa da Uniao. 

b) Prova de regularidade corn a Fazenda Estadual da sede da empresa. 

c) Prova de regularidade corn a Fazenda Municipal da sede da empresa. 

d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, FGTS. 

e) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas — CNDT 

f) Prova de Inscrigao no Cadastro de Pessoas Juridicas (CNPJ). 

Observacao: As certidoes mencionadas, que nao expressarem o prazo de validade, 

deverao ter a data de expedicao nao superior a 60 (sessenta) dias; os documentos 

necessarios a participarao no presente Credenciamento, deverao ser apresentados 

em original, ou por copia corn autenticarao procedida por tabeliao, ou por funcionario 

publico da Camara Municipal de Wenceslau Braz, Estado de Minas Gerais, ou ainda 

pela juntada de folhas de orgao da imprensa oficial onde tenham sido publicados ou 

ainda autenticados digitalmente pela junta comercial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO: 

5.1 Estarao credenciados a realizar as servigos, as empresas que apresentarem 

corretamente as documentagoesexigidas, concordando corn as normas propostas 

pela Camara. 

5.2 Nao podera participar, direta ou indiretamente do presente processo, 

servidor ou dirigente do Municipio ou responsavel pela licitagao. 

5.3 A Camara Municipal nao efetuara qualquer pagamento a Contratada, podendo 

a mesma cobrar suas taxas e tarifas do usuario do emprestimo consignado. 

6 - DAS CONDICOES PARA PRESTAcAO DOS SERVICOS: 

6.1 - DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUICAO CREDENCIADA: 
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a) Fornecer aos servidores e vereadores os formularios de Contrato de Credito 

Pessoal (de emprestimo ou de financiamento), bemcomo outros formularios que se 

fizerem necessarios 
a 

formalizagao das operagoes. 

b) Providenciar, diretamente corn os servidores, copias de seus documentos 

pessoais, ultimos contracheques e corn provante de residencia. 

C) Solicitar a Certidao de Reserva de Margem Consignavel ao Departamento de 

Recursos Humanos da Camara Municipal, preenchidas na sua totalidade corn os 

dados das operagoes propostas. 

d) A Instituigao financeira devera manter em seu poder documento original 

cornprobatorio da autorizagao pessoal doservidor pars o referido desconto, a ser 

apresentado sempre que solicitado. 

e) A Instituigao Financeira se obriga a divulgar mensalmente as condigoes gerais 

do emprestimo, corn as taxas dejuros pre-fixados, atraves de tabelas. 

f) A Instituigao Financeira isentara os servidores de tarifas bancarias ou quaisquer 

outros tipos de remuneragao porservigos prestados, salvo as remuneragoes do 

capital. 

g) Encaminhar ate o decimo dia utii de cads mes ao Departamento de Recursos 

Humanos da Camara Municipal, relagao dos contratos liberados no mes anterior, ao 

amparo deste Instrumento, contendo o nome completo e CPF dos servidores e 

vereadores, as valores das prestagoes a serem consignadas, mes de inicio e 

termino, para que a Camara Municipal proceda aos devidos descontos em folha de 

pagamento. 

h) A Instituigao Financeira obriga-se a executar as servigos em absoluto sigilo, por 

seus prepostos, ficando, assim, vedada a divulgagao, por qualquer modo e a 

qualquer titulo, sem previa e expressa autorizagao do Municipio, de qualquer dado 

ou informagao a que tiver acesso. 

i) E de responsabilidade exclusive e integral do CONTRATADO a utilizagao de 

pessoal para a execugao do objeto contratado, incluidos os encargos trabalhistas, 

previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, 
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cujo onus e obrigagoes em nenhuma hipotese poderao ser transferidos para a 

Camara Municipal. 

7- DA RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL 

a) Informar expressamente a Instituigao Financeira o valor do saldo da margem 

consignavel do servidor disponivel para a contratagao do credito pessoal 

responsabilizando-se pela sua efetiva consignagao ate a final da liquidagao de cads 

contrato de credito pessoal formalizado. 

b) No calculo da margem consignavel nao deve ser levado em consideragao o valor 

correspondente a horas extras, plantao ou de fungao comissionada percebida pelo 

servidor, restringindo-se a remuneragao efetiva a as vantagens pessoais 

incorporadas, para efeitos de obtengao de credito pessoal 
a Instituigao Financeira. 

c) Nos casos em que nao se processar o pagamento por forga de afastamento ou 

qualquer situagao funcional que acarrete a exclusao do servidor da folha, fica a 

Camara Municipal eximida de qualquer responsabilidade quanto a nao efetuagao do 

desconto. 

8 - DO LIMITE CONSIGNAVEL 

a) A margem consignavel nao excedera o percentual maximo de 35% (trinta e cinco 

por cento) da remuneragao do servidor ou vereador, somadas todas as operagoes 

do credito consignado. 

b) As instituigoes que atualmente operam credito consignado deverao se submeter 

ao presente Edital sob pena de dissolugao automatica do contrato vigente. 

9 - SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: 

a) Termo de Referencia — ANEXO I; 

b) Declaragao para fins de participagao em licitagoes - ANEXO II; 
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C) Minuta de Contrato — ANEXO III. 

10 - Informacoes a esciarecimentos poderao ser obtidos na sede da Camara 

Municipal, situada na Rua Oswaldo Reinaldo n° 27, Centro, Wenceslau Braz, pelo 

telefone (35) 3626-1150, ou pelo e-mail: 

contabilidade@camarawenceslaubraz. mg. gov. br. 

Wenceslau Braz, 24 de janeiro de 2.022. 

Daniela Almeida Silva de Freitas 

Agente de Contratacao 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

PROCESSO N° 01/2022 

INEXIGIBILIDADE N° 01/2022 

CREDENCIAMENTO N° 001/2022 

OBJETO DO PROCESSO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIcOES FINANCEIRAS 

PARA PRESTAcAO DE SERVIC~O DE EMPRESTIMO CONSIGNADO AOS 

SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ. 

ITEM DESCRICAO 

01 CREDENCIAMENTO DE INSTITUIcOES FINANCEIRAS PARA 

PRESTAcAO DE SERVI~O DE EMPRESTIMO CONSIGNADA DO AOS 

SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE 

WENCESLAU BRAZ. 

Wenceslau Braz (MG), 24 de janeiro de 2.022. 

Daniela Almeida Silva de Freitas 

Agente de Contratacao 
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ANEXO II - DECLARACAO 

  pessoa juridica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n°.  , corn sede localizada na 

  n°.   Bairro   Municipio de  

Estado de  , CEP  , neste ato representada pelo seu 

representante legal o Sr. 

  (Nacionalidade),   (Estado Civil), 

(Profissao), portador do Registro Geral de n°.   emitido pela 

SSP/  e inscrito no CPFIMF sob o n°.   residente e 

domiciliado na  , n°.  , Bairro  , Municipio de 

  Estado de   CEP  , DECLARA, sob as penas 

da lei, a pars fins de participapao no Credenciamento acima que nossa empresa 

ate a presente data: 

a) Nao esta impedida de contratar corn a Administrapao Publica, direta e 

indireta; 

b) Nao foi declarada inidonea pelo poder Publico, de nenhuma esfera; 

C) Nao existe fato impeditivo a nossa habilitapao e contratapao corn a 

Administracao Publica, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias 

posteriores; 

d) Nao possui entre nossos proprietarios, nenhum titular de mandato eletivo no 

Municipio de Wenceslau Braz/MG; 

Nao possui funcionarios, dirigentes ou acionistas detentores do controle 
de estabelecimento participante desta licitagao, corn qualquer vinculo 
direto ou indireto corn a Camara Municipal de Wenceslau Braz; 

e) Nao possui no seu quadro de funcionarios menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigosos ou insalubres e menores de 16 anos em qualquer outro tipo 

de trabalho, salvo na condigao de aprendiz, apartir de 14 anos; 

f) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todos as 

informacoes necessarias para participar do presente certame e das condicoes 

para o fornecimento dos produtos; 
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g) Aceita e concorda corn todos as condigoes do presente Edital e das 

especificagoes que fazem parte integrante do mesmo e farao parte do contrato, 

ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informaroes necessarias para o cumprimento integral das obrigacoes desta 

licitagao. 

Local e Data. 

Assinatura do responsavel legal 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE 
CELEBRAM ENTRE SI A CAMARA 
MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ E A 
EMPRESA 

Pelo presente Contrato de prestacao de servico entre pessoas juridicas, de 

um lado a CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU, pessoajuridica de Direito 

Publico, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 27.122.942/0001-07, corn sede localizada 

na Rua Oswaldo Reinaldo n° 27, Centro, Wenceslau Braz, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Sr. Waldecyr Santana da Silva, brasileiro, 

solteiro, portador do RG n° MG 10.674.548, SSP/MG, CPF: 048.948.356-90 

residente e domiciliado na Rua Vicente Rodrigues Soares, n° 30, Centro, nesta 

Cidade, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a 

empresa  , pessoa juridica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° , corn sede 

na , n° , Bairro  , Municipio de  

Estado de  , CEP  , neste ato representada pelo 

Sr , brasileiro,  , portador do Registro 

Geral no  inscrito no CPF/MF sob o n° 

  residente e domiciliado na Rua  , n° 

Bairro, Municipio de  , Estado de  , CEP 

  doravante simplesmente denominada de CONTRATADA, tern, 

entre si , como justo e contratado, regendo-se pela legislacao patria aplicavel ao 

presente contrato, a especialmente pelas clausulas a seguir declinadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento do 

Processo Licitatorio n° 001/2022 na modalidade Credenciamento n° 001/2022, 

Inexigibilidade n° 01/2022 corn fundamento na Lei n° 14.133/2.020 e Lei 

Complementar Municipal n° 742/2021. 

CLAUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
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y  0  ,LATlVO 

o presente Contrato tern por objeto o CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES 

FINANCEIRAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESTIMO 

CONSIGNADO AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA 

MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ. 

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA 

O prazo de execucao e vigencia do presente contrato e de 60 (sessenta) meses, 

iniciando-se a partir da assinatura do respectivo instrumento, podendo ser 

rescindido par manifestacao de vontade das partes contratantes. 

CLAUSULA QUARTA: DA EXECUCAO 

1 - O valor a ser repassado a Instituicao Financeira, sera processado em 10 

(dez) dias uteis, apos o processamento da folha de pagamento. 

2 - A data de vencimento das parcelas devera necessariamente, coincidir corn a 

data do repasse da Camara Municipal a Instituicao Financeira. 

3 - Qualquer alteracao na conta corrente indicada pars credito, cabera a 

Instituicao Financeira, atualizar imediatamente o cadastro na Camara 

Municipal. 

CLAUSULA QUINTA: DA ISENCAO 

1 - Fica isenta a Camara Municipal do pagamento de qualquer tarifa 
a 

Instituicao Financeira referente aos procedimentos efetuados na folha de 

pagamento do servidor. 

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGACOES DAS PARTES 

Para a execucao do determinado nas clausulas deste Contrato, as partes se 

obrigam a: 

I - CONTRATANTE: 

a) Nos casos em que nao se processar o pagamento par forca de afastamento 

ou qualquer situacao funcional que acarrete a exclusao do servidor da folha, fica 
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a Camara Municipal eximida de qualquer responsabilidade quanto a nao 

efetuagao do desconto. 

b) Informar expressamente a Instituigao Financeira o valor do saldo da margem 

consignavel do servidor disponivel para a contratagao do credito pessoal 

responsabilizando-se pela sua efetiva consignagao ate a finalliquidagao de cada 

contrato de credito pessoal formalizado. 

C) No calculo da margem consignavel nao deve ser levado em consideragao o 

valor correspondente a horas extras, plantao ou de fungao comissionada 

recebida pelo servidor, restringindo-se a remuneragao basica e as vantagens 

pessoais incorporadas, para efeitos de obtengao de credito pessoal a Instituigao 

Financeira. 

II— CONTRATADA: 

a) 

Fornecer aos servidores uma via do Contrato de Credito Pessoal , bem como 

todos os formularios necessarios para a efetivagao da operagao de credito 

consignado. 

b) Providenciar, diretamente com os servidores, copias de seus documentos 

pessoais, Ultimos contrachequese comprovante de residencia. 

C) Solicitar a Certidao de Reserva de Margem Consignavel ao Departamento 

de Recursos Humanos da Camara, preenchidas na sua totalidade corn os dados 

das operagoes propostas. 

d) A Instituigao Financeira se obriga a divulgar mensalmente as condigoes 

gerais do emprestimo, seja pre - fixado, atraves de tabelas. 

e) 

A Instituigao Financeira obriga-se a executar os servigos em absoluto sigilo, 

por seus prepostos, ficando, assim, vedada a divulgagao, por qualquer modo e 

a qualquer titulo, sem previa e expressa autorizagao da Camara, de qualquer 

dado ou informagao a que tiver acesso. 

f) A efetuagao de desconto em desacordo corn os termos deste Edital , 

acarretara perda do credenciamento, ressalvado direito de defesa a instituigao. 
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CLAUSULA SETIMA: DO LIMITE CONSIGNAVEL 

A margem consignavel nao excedera o percentual maximo de 35% (trinta e cinco 

por cento) da remuneracao do servidor ou vereador. Somadas todas as 

operacoes do credito consignado. 

CLAUSULA OITAVA: DA FISCALIZACAO 

O fornecimento sera objeto de acompanhamento e fiscalizacao pelo 

Departamento de Recursos Humanos da Camara Municipal. 

Paragrafo unico. A Fiscalizacao sera exercida no interesse do CONTRATANTE 

e nao exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrencia, nao implica co-

responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. 

CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES 

9.1 - Em caso de inexecucao total ou parcial do pactuado, em razao do 

descumprimento de qualquer das condicoes avencadas, a CONTRATADA ficara 

sujeita as seguintes penalidades nos termos da Lei n° 14.133/2.020: 

I — advertencia; 

II - multa de dez por cento — 10% — do valor do contrato; 

III — suspensao temporaria de participar de licitacao e impedimento de contratar 

com a Administracao por prazo nao superior a dois — 02 — anos e, 

IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

Publica. 

9.2 - As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela 

autoridade competente aplicando-se o Principio da Proporcionalidade, em razao 

de circunstancias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que 

formuladas por escrito e no prazo maxima de cinco — 05 — dias uteis da data 

em que for oficiada apretensao do CONTRATANTE no sentido da aplicacao da 

pena. 
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9.3 - As multas de que trata este capitulo, deverao ser recolhidas pelas 

adjudicatarias em conta corrente em agencia bancaria devidamente credenciada 

pela Camara Municipal no prazo maximo de cinco — 05 — dias a contar da data 

da notificapao, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

9.4 - As multas de que trata este capitulo, serao descontadas do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o 

desconto, recolhida pela adjudicataria em conta corrente em agencia bancaria 

devidamente credenciada pelo CONTRATANTE no prazo maximo de cinco — 05 

— dias a contar da notificagao, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

CLAUSULA DEZ: DA RESILIcAO 

O presente Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por qualquer 

das partes, mediantecomunicagoes expresses, com antecedencia minima de 

trinta — 30 — dias. 

Paragrafo Unico. Havendo pendencias, as partes definirao, atraves de um 

Termo de Encerramento do Contrato. 

CLAUSULA ONZE: DA RESOLUcAO 

O Contrato podera ser resolvido: 

— por ato unilateral do CONTRATANTE, face ao interesse publico, reduzido 

a termo no respectivoprocesso; 

II — por inadimplemento das Clausulas e condigoes estabelecidas neste Contrato, 

por parte da CONTRATADA; 

III — independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, em qualquer dos 

seguintes casos: 

a) falencia ou liquidagao da CONTRATADA; 

b) incorporagao da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisao ou 

fusao da mesma com outraempresa, sem a previa e expressa concordancia do 

CONTRATANTE; 

c) extingao da CONTRATADA. 
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Paragrafo unico. Sempre que ocorrerem as hipoteses de resolugao contratual 

sera assegurado o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, em 

conformidade corn artigo 78 da Lei no. 8666/1993 e suas a►teragoes. 

CLAUSULA DOZE: DA PUBLICACAO 

Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE 

providenciara a publicacao do extratodeste Contrato. 

CLAUSULA TREZE: DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao resolvidos de comum acordo entre as partes 

contratantes, respeitadas e observadas asdisposigoes legais pertinentes. 

CLAUSULA QUATORZE: DA EXTENSAO 

Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o 

presente instrumento nos expressostermos em que fora lavrado, obrigando-se a 

si e seus herdeiros e ou sucessores a been e fielmente cumpri-lo. 

CLAUSULA QUINZE: DAS DISPOSIcOES FINAIS 

1. Toda e qualquer modificagao, alterapao ou aditamento deste Termo devera 

ser realizado mediante TermoAditivo, assinado pela CREDENCIANTE e pela 

INSTITUIcAO FINANCEIRA. 

2. A proibicao, invalidade ou inexequibilidade de qualquer disposigao deste 

Termo nao invalidara ou afetara o mesmo como um todo, devendo permanecer 

em vigor todos as demais disposigoes do presente que nao tenham sido afetadas 

pela proibigao, invalidade ou inexequibilidade da clausula inoperante. 

3. Nenhuma das partes podera ceder ou transferir a terceiros, total ou 

parcialmente, seus direitos e obrigacoesdecorrentes deste Termo. 

4. O presente Termo constitui o unico e integral acordo entre a INSTITUIcAO 

FINANCEIRA e a CAMARA, substituindo todos os outros documentos, cartas, 

memorandos ou propostas entre as partes, bem Como os entendimentos orais 
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mantidos entre as mesmas, anteriores a presente data referente ao objetodo 

presente Term o. 

5. O presente Termo obriga as partes a seus sucessores, a cumprirem e a 

fazerem cumprir, a qualquer tempo, as clausulas ora pactuadas. 

CLAUSULA DEZESSEIS: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itajuba, Estado de Minas Gerais, corn renuncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para a resolucao de 

questoes eventualmente levantadas em decorrencia deste Contrato. 

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste 

Contrato, ciente das obrigacoes contraidas a das consequencias de sua 

inobservancia, firmam-no em tres — 03 — vias de igual teore forma. 

Wenceslau Braz/MG, 24 de janeiro de 2.022. 

Pela CONTRATANTE 
CAMARA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ 

Waldecyr Santana da Silva - Presidente 

TESTEMUNHAS: 

Pela CONTRATADA 
EMPRESA 

Representante legal 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

JURIDICO: 

Nome: 
CPF: 


