
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

CNPJ N9 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

Licitação na Modalidade: Pregão Presenciai SRP
Tipo: Menor Preço por Item

Processo LIcitatórIo ns 01/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: RÍBE|R0'&;FERNANDES LTDA, CNPJ n'' 03.549.504/0001-53

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Gilson Ribeiro Fernandes, CPF ns 470.349.633-04

unicef#^

Objeto: Aquisição de Combustíveis e Lubrificarités -para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social de São Joãò'̂ dos;Patós/MA,;para o exercício de 2Õ21.

Prezado Senhor,

Comunicamos que a.contratação suprà, fora devidámente autorizado por meio de Ato
da Secretário Municipal de Administração, conforme documentação'acostada aps autos licitatórios.

Portanto, fica convocado V. S., para'no-prazò^máximo'de 05 (cinco) dias úteis, a contar
do recebimento da presente 'convocação, firmar o respectivo Instrumento Contratual e iniciar o
fornecimento do objeto oraVçphtfàtado'.',;

, -t ''P

São João",dos Patos/MA,12 'de"fevereifo.de 2021

^KSYKA RAFÜEGIA UMA SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social -

Portaria 010/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Rua Jarbas Passarinho, n" 1196, Bairro São Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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CONTRATO N9 12020104/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, pessoa jurídica de direito público,
Inscrita no CNPJ sob o ns 17.550.509/0001-00, situada na Av. Getúlio Vargas, 25, Centro - CEP.: 65.665-000,
São João dos Patos/MA, representado pela Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de
Assistência Social, portadora do CPF nS 039.041.503-08, e de outro lado a firma RIBEIRO & FERNANDES LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob o ns CNPJ n" 03.549.504/0001-53, estabelecida à Av. Presidente Médice, n® 1740,
Sede, CEP.: 65.665-000, centro, São João dos Patos - MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada peloSr. Gilson Ribeiro Fernandes, residente na Rua Prudentede Morais, ns 169,centro,
SãoJoão dos Patos- MA, CEP.: 65.665-000, portador do CPF ns 470.349.633-04, tem entre si justo e avençado,
e celebram o presente Instrümèrito, do'quál são partes Integrantes o Editardõ Pregão ns SRP-01/2021 e a
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas
disciplinaresda Lei n® 10.520/02 e da Leíns 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: ,

i

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a aquisição, de^ Combustíveis e Lubrificantes para atender as
necessidades daSecretaria Municipal de Assistência Social de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021.

- • • - , . - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCAL-
COTA RESERVADA

ITEM • -DESCRIÇÃO ... UNIDADE QUANT.- - V. UNIT. V. TOTAL

1 DieselSlO -- - Litro • . 50 R$ 4,06. RS 203,00

2 Gasolina Comum > Litro ' 100 R$ 5,20' RS 520,00

Aditivo Aria ZOIts - Agente Redutor de Líquido Automotivo, solução • Ünd
RSde uréia automotiva e água demineraíízada a 32,5% em massa R$ 60,00: 300,00

Aditivo para radlador - Isentode aminas, fosfatos, silicatos e boratos.
-Orgânico-Concentrado-Produto ecologicamente correto-
Biodegradável - Matéria prima de fontes renováveis - Produzido com

'

4 água desmineraiizada - Cor: Rosa.- Vida útil: Long Life - Linha leve- 4
anos ou60.obokm - Linha pesada -Até 2anos bu 120.000km -

Und : 9

Máquinas agrícolas e motores estacionários - Até2 anosou 12.000h
- Pronto Para Uso.

- RS 40,00 RS 360,00

5 SAE40W CF Turbo Minerai IL • ' • " Und - •8 RS 45,67. RS 365,36

6 Filtro de combustível PEC 3021 Und . 5 RS 115,00 RS 575,00

7 Filtro de combustível Ph 2966 • . ; . '.Und 8 RS 25,00 RS 200,00

8 Filtrn de combustível PSC 72/2 " ' - Und • - 8 RS 25,00 RS 200,00

9 Filtro de combustível PSC 998 • Und 3 RS 65,00' RS 195,00

10 Filtro de combustível PSD530/1 Und 5 RS 55,00 RS 275,00

11 Filtro de combustível PSD980/1 * Und 3 RS 110,00 RS 330,00

12 Filtro de combustível PSL 327 Und 5 RS 50,00 RS 250,00

13 Filtro de óleo PEL 2002 Und 5 RS 40,00 RS 200,00

14 Filtro lubrificante PSL 280 Und 3 RS 59,38 RS 178,14

15 Filtro lubrificante PSL 283 Und 5 RS 70,00 RS 350,00

16 Filtro PSL 55 Und 8 RS • 20,00 RS 160,00

17 Filtro PSL 619 Und 7 RS 20,00 RS 140,00

18 Fluido de freio SOOmi Und 12 RS 20,00 RS 240,00

19 Graxa lOKG Und 2 RS 174,39 RS 348,78

20 Lubrificante extra turbo 15w40 201ts Und 2 RS 26,00 RS 52,00

21 Lubrificantes 68 de 20 Its Und 2 RS 345,00 RS 690,00

22 Óleo Semissintético 10W30 Und 10 RS 45,00 RS 450,00

23 Óleo Semissintético 10w40 Und 12 RS 33,00 RS 396,00

24 Óleo 2 tempos SOOmI Und 8 RS 18,00 RS 144,00

25 Óleo de Motor 20w50 IL Und 9 RS 30,00 RS 270,00

26 óleo Sw30 IL Und 6 RS 37,00 RS 222,00

27 Óleo GL140 IL Und 8 RS 26,00 RS 208,00

28 Óleo GL 140 20L Und 5 RS 380,00 RS 1.900,00

29 Óleo Hidráulico ATF Und 8 1RS 35,00 RS 280,00
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30 Óleo Lubrificante 15w40 IL Und 8 R$ 30,00 R$ 240,00

31 Óleo Lubrificante 3L Und 5 RS 90,00 RS 450,00

32 Óleo Lubrificante 5w40 IL Und 6 RS 45,00 RS 270,00

33 óleo Lubrificante 90 • 20L Und 4 RS 380,00 RS 1.520,00
TOTAL: R$ 12.482,28

COTA RESERVADA PARA AMPIA PARTICIPAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QÜANTI. V. UNIT. V. TOTAL

34 Oiesel SIO Litro 150 RS4,06 RS 609,00

35 Gasolina Comum Litro 300 RS5,20 RS1.560,00
TOTAL: RS2.169,00

TOTAL: j R$14.651,28

CLÃUSULA SEGUNDÀ - DOVALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ 14.651,28 (quatorzè rhil, seiscentos e cinqüenta e um reais e vinte e oito
centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Forrhaçãd derPreços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-01/2021-são-meramente estlmatiyos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto.a;sua execução òu pagamento. / } :

CLÁUSULA TERCEIRA - DÒ AMPARO LEGAL

1. A iavratura do presente Contrato decorre.da realização do Pregão SRP-01/202Í, realizado com
fundamento na Lei pe 10.520, de Í7 dejulho de 2002, na Lei n'9 8.666/93e rias demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bern como os casos nele omissos" reguiar;-se-âo pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito ,publjçoj \apli.cando-se-lhes, supletivarhente,'os-prjncípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de.direito privado; ria forma do ártlgo"54,'da'Lei, n2 8.666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesmo díRloma,legal. -

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA . ' , ,

1. O prazo de vigência deste Contrato terá"início em.11 de fevereiro de 2021 extinguindo-se em 31 de
Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento
em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos produto/serviço;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a sersolicitados peios empregados da

CONTRATADA;

1.4- devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a serfeita pelo Serviço de

Almoxarifado;
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1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida peloServiço de Almoxarifado,
o fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
produto/serviço, tais como: _

a) salários; ' ' - <
b) seguros dè acidentes; i
,c) taxas, impostos e contribuições;

{d) indenizações;

e) vale-refeição;
f) vales-trarisportes; e !

, gjoutrasque porventura venhama sercfiadâs^e exigidas pelo Governo. ;
V.

qualquer

substituir imediatamente qualquer um deles que séjã'considerado inconveniente à boa ordem e às normas
disciplinares do CONTRATANTE; f - " -'x,- ' -

1.4- respeitar as normas éprpcedimentps de controle e acesspàsdependências do CONTRATANTE;

• . n''- r» • •; . !
1.5 - responder pelos-dahos\causados diretamente à Admiriistraçâp do CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa oüfdólq, durante o fornecimento do prõdutò/sefyiço, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizaçãopü'o acprnpanhamento pelo.CONTRATANTE; ' i

, •'//: '

1.6 - responder, ainda,-poVXquàlsquer dahps^ausados-diretamente a bens dej propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham^sidd-òcasionãdosvporJséus/émp/egados durante o fornecimento do
produto/serviço; '0' X:;Xr !

1.7 - efetuar a entrega do produtò/sef^çõ.objeto dá Autorização dè Fornecimento, de acordo com a
necessidade e ointeresse do CONTRATANTE, no prazbde 3 (três) dias úteis após-o recebimento da Autorização
de Fornecimento expedida pelo dó Serviço de Almoxarifado; " '

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviçp considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de24(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço deAlmoxarifado;

1.9- comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgarnecessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n® SRP-01/2021.

CLÁUSUU OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:
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1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando do fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas aó
fornecimento do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
deste Contrato. ' -

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Item anterior, não
transfere a responsabilidade pbr seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com-o; CONTRATANTE.: . ..... !

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS >
V • . ••• .• -1 '• !

1. Deverá a CONTRATADA observar;'tamb"ém, o seguinte:' '

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durantea vigência déste.Còntrato; ! ' |

1.2 - expressamente proibida,, a veículação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e ' '

1.3-vedada

Contrato.

a subcontratação de òutra-empresa para o.fprnecimentodo produto/serviço objeto deste

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMÉNTO.E;DA FISCALIZAÇÃO; |

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado-por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão
ser solicitadas a 'Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil pára a adoção das medidas
convenientes. - - •

3. ACONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período
devigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1.Aatestaçâo das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DESPESA
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1. A despesa com o fornecimento do produto/serviço de que trata o objeto, está a cargo da dotação
orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.CC03.2088.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FMAS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1.ACONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagarnento da despesa pelò CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominai ao fornecedor no prazo de 10 (dez)
dias contados da,apresentação dos documentos junto a(ó) CONTRATANTE. |

' • 5
' - I

2. Para efeito dé cada pagamento, anota fiscai ou fatura deverá estar acompanhada das guiasjde comprovação
da reguiaridade físcal pára com aSeguridade Sociai (INSS); a-Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicíiio
ou sede do CONTRATADO e:o FGTS, ern origináiioíem.fotõcjDpiaiautenticada. - ^

3. O CONTRATANTE reserva-se:õ. direito de-recusar, o-pagaménto"se," nó-ató-da.atestação, os produto/serviço
fornecidos não [estiverem íérn, perfeitas'condições dè consumo òu'e'm;désacprdo> com ás especificações
apresentadas e aceitas. . ' - • —' :

1 . i
4. o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar" osvalòres.corréspondentes a multas ou indenizações
devidas peiaCONTRATADA, nostermosdeste Contrato.; "• ~ • '• '• '

' , • • :
5. Nenhum pagámento será efetuado-à CONTRATADA'enquanto pendente,de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem ique isso gere direito à'alteração dos preços, ,'oLÍ,de compensação financeira por atraso de
pagamento. ; y"-''' ^

; . ; { . . _/ '.•"•i"': • !

6. Nos casos de eventuais atrasos',de pagámento, desde que á; CONTRATADA não tenha conciDrrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que.a taxa decpniperisação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre
a data acima referida e a correspondente ao:efetivo pagamento da pa[ceia; sera seguinte:

EM = ixNxvp r "
Onde; ; ' • >/ :
EM = Encargos nioratórios; ' ' í
N= Númerode dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga. '
I= índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
i = {Tx)

365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - Acompensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
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1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65,
parágrafos is e 22, da Lei ns 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valora ser contatado.

3. Nenhum acréscimo pu supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES ;

1. Pela inexecuçâp total ou parcial deste Contráto,;ou pejo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá^ garantida a prévia defesa, aplicar à .CONTRATADA as
seguintes sanções: j.- .\

1.1-advertência;.— \
1.2 - multa de 10% (dez porcento) sobre o vàlpr total deste Contrato, no caso de inexecução total,

recolhida no prazo de 15(quinze),dias corridos; contado dacomunicação oficial; |
1.3 - multa de 0,5% (cinco.décimos por cento) por dia-de atraso e por ocorrência, até o máximo de

10% (dez por cento) sobre p valor-total .deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por
motivo não aceito pelo CONTRATANTE,, deixar de atender totalmente- '̂ solicitação ou à Autorização de
Fornecimento previstas nos subiteris 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Çòhtrato, recolhida ho prazo máximo
de 15 (quinze) dias, contado da comunicação,oficial; ', ' ''• I _ i

1.4-multa de0,3%,(três,décimòs'p'br cento) por dia de atraso,è porocorrência, até ó máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA/injustificadamente ou pormotivo
nãoaceito pelo CONTRATANTE, ateridèr parcialrnente à sojiçitáção bu.à Autorização de Fornecimento previstas
nos subitens 1.7 e, 1.8 da Cláusu!Vsétjma',desté:eontratb, recolhida noíprazo máximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação oficiai; \ '• . / . . . .

1.5 - suspensão temporária de participar, ém licitação e impedimento de contratar com a
Administração dodo{a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO'JOÃO PATOS/MA, poraté 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que.aplicou a penalidade, a
CONTRATADA que:'

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
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3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei n.9 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração
do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará
isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitare contratar com a Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, _descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados. I

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESCISÃO 1

1. Ainexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei
ns8.666/93. . . '

2. A rescisão do Contrato poderá ser: , , , s. . .

2.1 - determinada, por ato!'unilateral e escrito da Àdministráção' do |CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a.Xll.è'XVirdó artigo 78 da Lei mencionada, notificançio-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo dá licitação, desde que haja
conveniência para a Administraçãodo CONTRATANTE; \

2.3-judicial, nos termos dá legislaçãovigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente. . ^

3.1 - Os'casos de rescisão'contrátüàl serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
ocontraditório e a ampla defesa.^ v ' í

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTÁ DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA ^ _ , . - .

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n^ SRP-01/2021, cuja realização decorre da autorização
do Sr(a). Thuany,Costa de Sá Gomes, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULADÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA.

São João dos Patos - MA, 15 de fevereiro de 2021
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