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CONTRATO

CONTRATO N." 11901/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 11900/2018 REP^ERENJE: PREGÃO PRESENCÍAL.N"
12/2018.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ASECRETARIAMUNÍCIPALDE ADMINISTRAÇÃO EA
EMPRESA R B DE SOUZA RAMOS TENDO POR OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SER,VIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
JUNTO A RECEITA FEDÉRAL COMPREENDIDO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, BEM COMO
OS TRIBUTOS DÉ ISS, ITBI, IPTU, COSÍP ,CÍP , EROYALTIES DOS VALORES QUE EXCEDEREM

A MÉDIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS ÚLTIMOS SEIS. MESES, BÉM COMO
DESONERAÇÃO DA FOLHA DB PAGAMENTO, TODOS COM REMÜNEILAÇÃO DE 25% (VINTE

ECINCO POR CENTO) NO PERÍODO QUE VIGER AAVENÇÀ DO MUNICÍPIO".

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, pessoa jurídica de direito público interno, porintermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃÍD DOS PATOS, com endereço na Av.

Getúlio Vargas if 135 Cenlro, SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), representada pela Secretária dc

Administração a Sra. THAYS MARJUNNY DE SOUSA COELHO CAMPOS ARAÚJO, CPF n°

028.559.523-79, no uso da competência que lhe Ibi atribuída regimenlaímente, e, em seqüência,
designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa R B DE SOUZA RAMO,
inscrita no C.N.P.J. sob o n." 23.654.653/0001-08, estabelecida .na Rua Visconde da Pamaíba, h° 2790,

Horto na cidade dc Tcrcsina - PI, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado pelo
Sr. Cicero Alves Cavalcante Júnior, CPF n° 793.106.213-20 e daqui por dianle denominada simplesmente
CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em
conformidade com. o disposto no artigos 60 e 61, da Lei n.° 8.666/93, CONTRATO para a

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DÉ

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS JONTÕ ARECEITA FEDERAL COMPREENDIDO DÓS ÚLTIMOS

05 (CINCO) ANOS, BEM COMO OS TRIBUTOS DE ISS, ITBI, IPTÚ, COSIP ,CIP , É ROYALTIES

DÓS VALORES QUE EXCEDEREM AMÉDIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS ÚLTIMOS

SEIS MESES, BEM GOMO DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,

TODOS COM,

REMUNERAÇÃO DE 25% (VINTE ECINCO POR CENTO) NO pRÍODO QUE VIGERA AVENÇA
DO MUNICÍPIO", conforme especificações constantes do téniio referente do edital, e da proposta da

contratada, integrantes do procedimento licitatório em epígrafe, conforme estabelecido no PREGÃO
PRESENCIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO ANEXO, obser\'adas as disposições da Lei n^ 10.520,
de 17 dejulho dê 2002, publicada no D.O.U de 18 dejulho de 2002, ealterações posteriores; pelos Decretos
n" 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O.U. de 09/08/2000, rf 3.693, de 20/12/2000 ò n.'' 3.784, de
06/04/2001, Lei Coiíiplemeiitar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Léi n.^ 8.666/93, de
21/06/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0
O presente contrato tem como objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PÁRA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO A RECEITA
FEDERAL COMPREENDIDO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, BEM' COMO OS TRIBUTOS DE

ISS, ITBI, IPTU, COSIP ,CIP , É ROYALTIES DOS VALORES QUE EXCEDEREM A MÉDIA DA
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS ÚLTIMOS SEIS MESES, BEM COMO DESONERAÇÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO,

TQDOS COM REMUNERAÇÃO DE 25% (VINTE

CENTO) NO PERÍODO QUE VIGER AAVENÇA DO MUNICÍPIO".

CNPJ: 06.Ò89.668.'OÜ01-33 - TcleTax: 3551-2328/2219

E-mailt prcfciluradesaojoaodospulos@yáhoo.cora.br

E CINCO POR

Sí'3 ^•

! O

:'4. V- •«- ^., -;- o

. ^
Estado Do Mimitihilo

uhicef
CPI<Á0 20UaOlfr

PrcíViiura íytunicipal De SàoJoão DosPutos-Ma
Avenida Gclúlio Vargas, 135 - Centro. CEP $566.5-000
\wv%v.saojpaodospatos.ma.gov.br

2.0

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1

As despesàs decoirentes da execução do contrato coirefâò da seguinte formü: FONIK PÈ

RECURSOS: ARRECADAÇÃO EOUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3:0. O presente contrato tom vigência dc 48 meses, contados da data dç assinatura do contrato, ficando
ressalvado o direitO: de o Contratante rescindi-lo durante sua vigência, caso ocorra o descíimprimento de
qualquercláusula contratual.

3..I O presente contrato pode ainda ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o .limite de 60
(sessenta) meses, ou aditivado, tudo nos termos do artigo 57, inciso II,Íêi n" 8,666/93.
CLÁUSULA QU.ARTA - DO VALOR

4.0. O valor do contrato, e do efetivo pagamento pelos serviços prestados, está condicionado aó êxito da
demanda, considerando o efetivo favorCcimenío por parte do ente municipal, incidente sobre os valores que
forem efetivamente- cancelados/excluídos/anulados E compensados ao Munícipló, cujos fatos geradores
sejam objeto deste contrato,, pagos imediatamente após o êxito..
ITE

DESCRIÇÃO

UNID
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5.1.

O pagamento será efetuado após a real comprovação por meio dc. dcmonsírativó do efetivo

a)

A. rêmuneração pelos serviços prestados, objeto deste procedimento iicitatório, será paga

favorecimetitó porpãrtè do ente municipal, conforme cláusula supra citada.

exclusivamente e condicionado ao êxito da demanda, considerando a, incidência do menor percentual a ser
cobrado.

b)

Conclusão das atividades eseus respectivos resultados serão reconhecidos pelo gestor epor meio da

análise dos "Reiaíários demonstrativos dos benefícios ecopômicos financeiros Obtidos" previamente

apresentados pela Contratada para subsidiar o faturamento,dos serviços.

c)

Toda apresentação de faturas deve ser concomitante com a óbtenç<ão, de documentos comprobatórios

do ô.xito alcançado.

d)

Opagamento pelos serviços prestados poderá ocorrer de forma fracionada considerando a aplicação

da Taxa de sucesso uma única vez,sobre o montante comprovadamente recuperado.

5.2. O Os pagamentos serão efetuados no prazo .máximo de até 30 (trinta) dias^ contados da data de
entrada do requerimento e íatura-recibo no protocolo do Órgão/ente CONTRATANTE, ou em outro prazo
que poderá ficar ajustado com oCONTRATANTE,^ inclusive quanto aos parcelamentos, sob pena de assistir
direito às verbas c. atualização dos valores na fonna Icgàl.

5.3.

Para efeito de pagamento, aCONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados.

a)

Certidão de Regularidade Fiscal Federal, Municipal e Previdenciária.

b)

Certidão dc Regularidade do Fundo de Garantia por tempo de,Ser\'içb ^ FQTS.

c)

CNDT.

5.4.

Anota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços fornecido á que se referir.

5.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste
caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação
devidamente coitigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

5.0.

Nenhum pagamento será efetuado aòs ádjUdicatáriOs enquanto pendente de liquidação oTi qualquer

obrigação financeira que lhe for iniposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do serviço.
CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a)" COMPETE ÀO CONTRATANTE:

7.1

—Fornecer os dados e endereços completos dos locais de recebimento do serviço para o

CONTRATADO;

7.2

- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a sersolicitados pelo Contratada;
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- cfcatar ò pagamento periodicamente, imediatamente após ateriçôcs dás respectivas horas

trabalhadas;

7.4

- exercer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto do presente contrato,

CLÁUSULA sétima - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA OBRÍGA-SE A:

8.0. Correrá por conta da CONTRATADA, qualquer prejuízo causado ao serviço em decorrência do
transporte.

8.2

Entregar os serviços, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de,

execução do contrato.

8.3

Manter em estoque um mínimo de vagas na pousada/liotel necessárias à execução do objeto do

contrato.

8.4 Entregar o serviço dp contrato sem qualquer ônus para. a CONTRATANTE, estando incluído no
valor do pagamento todas c quaisquer despesas, tais corno tributos,, .frete, seguro c descarregamentp das
mercadorias.

8.5

Antes de apresentar sua Proposta dc Preços, o licitanie deverá analisar, consultar as especificações,

executando todos os levantamentos, de modo a não incoiTer etn omissões,, que jamais poderão ser alegadas
na prestação dos seiviços em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de
entrega ou de qualidade.

8:6

Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizandó-se todos os recursos e serviços humanos

necessários para tanto.

8.7
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciárjos, fiscais,: comerciais' e tributários, resultantes
cia execução do contrato, nos tennos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

8.8

Arcar com todas as despesas diretas e/ou, indiretas relacionadas com a execução do qbjeto da

eontratação.

8.9
Manter-se durante toda a execução do contrato,^ em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação qüc darão origem ao
contrato.

8.10 A CONTRATADA se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.
8.11 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto á qualidade dós serviços
fornecidos, bem como, eletuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço fornecido
fora das especificações constantes da proposta apresentada.

'^0
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8,12 Correrão por conta da CONTRATADA todas as, despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas, fiscais, comerciais ,c picvidcnciários, dccon*entes da prestação dos serviços, rcspondchdó pcíoS
mesmos nos termos do art. 71 da Lei.if 8.666/93 com suas alterações.

'8.13

Não transferir a outrem, no todo õu em parte, o: contrato, semprévia e expressa "anuência, da

CONTRATANTE.

8.14

Assumir inteira responsabilidade pela exccueãb db contrato e cfetuà-íos dç acordo cõra as

especificações constantes.da proposta e/ou instruções, do contrato.
8.15

Comunicar imediãtãmerite, por escrito, a CONTRATANTE,- através da fiscalização dó coníratoy

qualquer anormalidade verificada.

8.16

Responder civil-e penairnente por quaisquer danos aos serviços oii pessoais ocasionados à

Adminisfraçao e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou cúlposameníe.

8.17 Fiscalizar o peiTeito cumpríitiento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente ò ônus
decorrente, indeperidenternente da físcaliZação exercida pela CONTRATANTE.
8.18 Arcar coin eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/Oü a terceiros, provoçádós por
ineficiência òuirregularidade cometida,por seus empregados ouprepostòs, hd execução do contrato;
8.19

Indicar ã ÇONTRAJANTE o nome de sèu prèpoSto para manter entendimento- e receber

comunicações putransiniti-Ias ao executor do contrato confórme estabelecido no art. 68 da Lei n'' 8.666/93.
8.20

Intbrmarna, Proposta de Preços a qualificação doRepresentante autorizado a firmar ò contrato.

8.21

Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualq^uer outra infonuação acerca, das atividades

Objeto do contrato, sem prévia autonzação da CONTRATANTE.

8.22 Assumir todas e quaisquer reclamações é arcar com. os ônus decorrentes de ações judiciais, por
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE
porterceiros.

8.23 Submeter-se a fnais amplâ fiscalização da CONTRATANTE, por. meio de seus fiscais/gestores, a
qualquer época .durante a vigênciíi. do Contrato, a qual poderá ser cfetuádá nas dependências da
CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações çontratuais.

8.24
I

Fornecer o serviço médiaritc o quantitativo solicitado, através de autorização da Secretaria.

Solicitante.

8.25 Apresentar a Nota Fiscal/Fatura coirespondeiiíe à prestação dos semçós, há. qual dêVérâ constar a
descrição, a quàhtidade e Os preços unitário e total dos seivíços executados à Administração,
8.26 Cumprir, durante a prestação dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais
vigentes e atinentes, sendo a única respónsável por prejuízos decorrentes de inlraçôes a que hoüver dadõ
causa.

CNPJ: 06.0S9.Ó6S/00Q1-33 -Tele/lVxri^S 1.-2328/22)9
E-[i5ail: prefc]lufádesaojoaodospatos@.yahoo:cpriLbr

3

1^

•1^

GOVE^O PARTICIPATIVO

(^•:..'.'rij':'";:i 'r

Estado Do Maranhão

Prefeitura Municipal DeSãoJoãoDos Patòs-Ma

%

-O

p jQ0f

«biçao 2ati*aoib

Avenida Gclúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saoioaodospatos:nnt.gov.br

8.27

Empregar mào-de-obra especializada, trabalhadores e serviços eiri quantidades suficientes para

atender as demandas da CONTRATAblTE.

8.28

Fornecer, sempre qüe solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimentos é as informações

técnicas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO DO OBJETO

9.i.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

9.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação,sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.1.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade coiii a indicação da
Administraçãóí no prazo máximo, de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados da notificação por escrito,
mantidos o preço Inicialinente contratado;

9.1.3

Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua çomplementação ou

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.1.4 Na hipótese de çomplementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo dc 24 (vinte c quatro) horas úteis, contados da. nòtificaçàò por csçritOj
mantidos o preço inicialmente contratado.

9.2

Outroprazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

9.3

Os serviços serao considerados aceitos, depois de conferidos pela Secretaria CONTRATANTE, da

seguinte forma:

9.3.1

- Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade coíri a especiCóaçâo.

9.3.2

- Definitivamente após a verificação dá qualidade c quantidade e conseqüente aceitação.

9.4

- A data de entrega pela Secretaria. CONTRATANTE será considerada quando ocorrer o

cumprimento total dó objeto do empenho pelo fornecedor.

9.5
Deverão ser rigorosamente ob.servadas às especificações dos -itèils do objeto desta licitação,
respeitando-se os requisitos mínimos exigidos. Serão aceitos serviços, cOin especificações iguais ou
superiores, observando, no entanto, o exclusivo critério dé julgamento pelo menor preço.
9.6
- O recebimento do objeto dar-sc-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado
pelo ser\'idor responsável ou equipe designada.
9.7

O fornecimento do serviço iniçiar-se-á no mesmo dia da assinatura do contrato, mediante Ordem de

Fornccimenlo e respectiva Nota de Empenho, lirmados pela Autoridade responsável.

cláusuladécima-do reajuste de preços
CNPJ: 06.089.668/0001-33 • Tcle/fax;355J-232S/22l 9
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Os preços serão irrcajusíáVcis. por um período dc 12 (doze) meses.

'Í0.2 O reajuste do preço somente se dará, se necessário for, de acordo com signifícante aumento dos
custos, tomando-se por base a variação de índice oficial que reflita a evolução dps custos dos serviços
fornecidos.

10.3 Verificado algum dos casos previstos na alínea d, 11, do
65 da Lei Federal n" 8.666/93, será
possível a recomposição de preços afim dc manter oequilíbrio econômico financeiro do Contrato.
CLAUSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeito o CONTRATADO à multa deinora de
2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento).

11.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pelo CONTRATADO, poderá o CONTRATANTE,

garantida a prévia defesa do CONTRATADO, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais
sanções previstas no art. 87, da.Lei n" 8.666/93;
li .2.1. Advertência;

11.2.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela incxccuçào total, ou 5%
(cinco por cenlo.ysobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;
11.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a.
Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

11.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou. contratar com, a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivòs determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
uuloridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre quê ò Contratada ressarcir a Admiiiistraçâo
pelos prejuízos resultantes é após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior,
ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro dé Fomecedores da PM?!
11.5.

Rescisão contratual, nos lermos do artigo 77 da Lei,das Licitações Públicas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
12.1.

Constituem motivos para rescisão do Contrato:

12.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais;

12.1.2. Atrasos não justificados nos horários do fornecimento dos serviços;
12.1.3. Paralisação no fornecimento dos serviços sem a devida justificativa;

12.1.4. Por razões de interesse público de alia relevância^ o Conlralanle poderá promover a rescisão
unilateral dO contrato mediante notificação por escrito ao Contratada^ que acontecerá com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias;

rNP.I; 06.089,668/0001-3.3 -Tcle/fa.x: 3551-Z328/2219
E-inail:prçfeitUrades'aòjòaodospaios@yalioo.cora.br.

3

í

PI

''o

GOVERNOPARTiaPATlVO
"WMtniuItWWIPIMWiWWP

Estado Do Maranhão
Prefeitura MunicipalDe São Jóào Dos Palos-Ma

Avenida Gctíilio Vargas. 135 - Centro. CEP 65665-000
\vwsv.saojoaodospntos:ma.gov.br

. Uflicef
joii-ioi#

.

-

12.1.5. Arescisão unilateral dar-sc-á, sempre, tomando como Tcmiò Finai do Contrato oúltimo dia. do mcs,
após o decurso do pr^o detemiinado no item da '"vigência";

12.1.6. OContratante, iio caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. ,n" 78, da Lei
Federal M" 8.666/93-, pagará ag Contratado confonne dispõe o§2^ do art. 79, da referida Lei;
12.1.7. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido-da importância, a
ser paga ao Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMÀ TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE

13.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por

dolo, no cumpriménto do contrato,• venha, direta ou indiretamente, provocar óu,Causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus pani. o CONTRATANTE, o ressarcimento ou
indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO

14.1 Fica designado o servidor Tliays Marjunny De Sousa Coeí.ho Campos Araújo, portadora do CPF n**
028.559.523r79 como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhará a execução do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além dás penalidades especificas; a sua

rescisão cora as conseqüências contratuais e legais.

15.2

Constitiiem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8,666/93., com

redação atuajizada pela Lei 8.883/94.

15.3

A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e segúintês, da Lei

8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RÉSPÒNSABILIDADE

16.1 ACONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo
ou culpa, no cumprimento dO contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar Qú, causar ao
CONTRATANTE.ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ôíius para o CONTRATANTE, o
ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉXIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Faz partç deste Contrato, o edital do Pregão Presencial anexo c Processo Administrativo, Tcnno dc
Referência e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem Ijranscritos.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

CNP.r: 06.089.668/0001-33 -TeWlhx:.3551-2328/2219

E-mai): priífeitürailcsúojonodospatos^yahoo.fcom.br
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18.1

Fica eleito o foro da sede deste, município, para dirimir os conflitos que possam advir .da execução do

presente Contrato, que 'n<ão possam ser resolvidas por meios administrativos, rcnunciando-sc a qualquer
outro, por mais privilegiado que o seja.

18.2

Oscasós omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assirn estarem Justa e CONTRATADÕ, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença do dUas testemunhas^ para que produza seus jurídicos c legais efeitos.

São João dos Patos, 08 Março de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

THAYS MARJUNNY DE SOUSA COELHO CAMPOS ARAÜJO
CONTRATANTI

TbdESOüZ'A.-RA'MO
C.N.P.J. sob o n." 23.654.653/0001-08
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:c^^' 90^^353-72

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tcle/rax; 3551-2328/2219

E-mail: prcfeituradcsapiüaodóspatos@yíihoo.com.br
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PREGÃO PRESENCIAL N" 12/2018

ORDEM DE PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS
A:

Rosa Amélia Campos Qüirino ~ME, GNPJ n'' 05.016.3.94/0001-90, localizada na Rua Fíoriano Peixofó,
n° 340, Centro em São Jóüo dos Pãtos - MA, neste ato representado pela Sra. Rosa Amélia Campos
Qiiirino, CPF n° 179.535.373-20.

Pela presente Ordem de Fornecimento, autorizamos V.Sr^, CONIRÂTAÇÃG DE BM PRESA

ESPECIALIZADA .PARA REALIZAÇÃO DOS SÊRVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPREENDIDO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, BEM COMO

OS TRIBUTOS DE ISS, ITBI, IPTU, COSIP ,CIP, EROYALTIES DOS VALORES QUE EXCEDEREM
A MÉDIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOS ÚLTIMOS SÉIS MESES, BEM GOMO
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, TODOS COM REMUNERAÇÃO ,DE..25% (VJNTE

ECINCO POR CENTO) NO PERÍODO QUE VIGER AAVENÇA DO MUNICÍPIO, confonne Relatório

de Apuração de Preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração dC: São
João dos Patos - MA, objeto do Pregão Presencial N" 12/2018.

Gabinete dp Prefeito Municipal de São João dos Patos - MA, 08 de Março.2018.

Thays Matjunny De Sousa, Coelho Campos Araújo
Secretária Municipal de Administração

R^Gelíído'cm:

CNTJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2210

E-mail: pren:ituradcsaojoaQdospalos@yaIioo.coni.br

