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conforme, vai assinado pelas partes contratantes
abaixo.

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura
Municipal de Cururupu - MA, através do seu Presidente,
comunica aos interessados que no Anexo IX Minuta do
Contrato na Cláusula Décima Oitava, referente ao Foro, da
Tomada de Preço em referência,
ONDE SE LÊ:

E por estar justo e acordado, depois de lido e achado
conforme, as partes assinam o presente instrumento
contratual em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.
Cururupu (MA), 24 de fevereiro de 2021.
Gustavo Santos Medeiros
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO. Fica eleito o
foro da Comarca e Cidade de Pindaré Mirim - MA, para
dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou
indiretamente
deste
instrumento,
renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E para firmeza do ajuste ora acertado é lavrado o
presente contrato em (03) três vias de igual teor, o qual
depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes contratantes abaixo.
E por estar justo e acordado, depois de lido e achado
conforme, as partes assinam o presente instrumento
contratual em 03 (três ) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.
LEIA-SE:
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO. Fica eleito o
foro da Comarca e Cidade de Cururupu - MA, para
dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda
direta
ou
indiretamente
deste
instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja. E para firmeza do ajuste ora
acertado é lavrado o presente contrato em (03) três
vias de igual teor, o qual depois de lido e achado
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