
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA unicef^^
CNPJ 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

CONTRATO NS 2202001/2021
TOMADA DE PREÇOS N901/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0501007/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA EAEMPRESA
FERREIRA CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS PARA ATENDER A SECRETARIA

! T i MUNICIPAL DE Ap_MlNISTRAÇÃO DO MUNICfPIO DE
^ . , ' - - SÃO JOÃO DOS PATOS- MA. • •

- 'V

PREFEITURA MUNJÇlPÃpDÉSÃQJOÃO-DpSiPAtÒS/lClJ^^^^ Getúlio Vargas, 135 -Centro. CEP
55665-000-São João dos Patos/MA,através'dáÉecrètaria<MÍJhíclpaí deA^iriínlstraçãof inscrita no CNPJ sob ns
06.089.668/0001-33,-.neste ato représentada)pór Thuány;;Costa .dé Sá,.Gomes; Secretária Municipal de
Administração, inscrita-jiÓ^ CPF np.^038.921:083-82,;Í'dpràvànte' denornihâda CONTRATANTE, e FERREIRA
CONSULTORIA PÚBLICA EEMPRESARIAL; inscrita rib CNPJ de;n9;37;2^ naAvJeronimo de
Albuquerque Maranhão, Patiò járdíns Torre-B - Hy, NSr25;;yinhais;^Sãò|iíúís/f5^^^ neste/ato representada por
Aryclenes Silva Ferreira, brâsilelró;?portador do CPF n.® 003.961,5Í3-88,'àorávánte'dehbm CONTRATADA,
celebram o presente .CÒNTRATO,.iresültánte.do proçedirpento licítatório na" niodalidade de t.omada de Preço,
constantes dos autos n2-TP:ÒÍ/2021,''com'a finalidadè-de-Tegerajeláçãóíde dlretó entre a
PREFEITURA ea CONTRATADA, :nos termos'dis'Í30stos na Lei;8,6è6,.;;de•'21^p6i93••è suas alterações, e segundo as
cláusulas e condições seguintes: , '

TÍTULO I-DO OBJETO ^ , - i ' . . :.V

CLÁUSULA PRlMEIRÀ:-;:ÇònstÍtuiòbjetò-a Contratação de empresa para ajrestação de'̂ Serviços de Consultoria
Técnica Administrativa nasáreaádeLicitações"e Contratos para atenderáSecretarlà Municipal deAdministração
do Município de Slo Joâp*dos P,átosrMÃ''̂ °^°''''̂ ^ ®^P®S'S^^??®? ^nstantes do A^
editai. I •;

CÁUSULA SEGUNDA-,Ò(s) servlçp(s), .éspecifica'çõ'es,'q'úàntidades epreços encpntrárn-se definidos na Tomada
de Preços TP-01/M2l:^;j^r '̂v s';

TÍTULO II -DOS DOCUMENTOS CÓNTRATUÁÍs EDA ORDEM DE'PRÉVÃLÊ^^ . , ^ ;

CÁUSULA terceira.-Fazem parte deste Contrato, indepé_ndentemente'dè transcrição e anexação, e terão
plena validade, -salvo náciuilpiiqúe,por,^ este InstrumèhtpÀtenha 'sido; modificado,/.os-documentos abaixo
relacionados, na seguinte ordem de préválência:' -1

Parágrafo Primeiro —Edital de Licitações TP N® 01/2021e seus anexos;

Parágrafo Segundo - Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela
PREFEITURA.

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação, ou divergência deste Contrato com quaisquer
dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre si, prevalecerá em primeiro
lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.
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TITULO 111 - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ser executados no Município de SãoJoão dos Patos/MA, através de
visitas periódicas, bem como de acordo com o estabelecido no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA - Não Será admitida a subcontratação, em nenhuma fase dos serviços objeto desde
Contrato.

TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

CLÁUSULA SEXTA - APREFEITURA obriga-se a cumprir os termos deste Contrato e, ainda,efetuar os pagamentos
das faturas nos prazos estabelecidos,-. > ' : .

TÍTULO V- DAS oáílGACÕÉS DA CÓNTRÍ^dÃ; IV j f-j

CLÁUSULA SÉTII^A—Constitui obrigação dá ÇPNTRATADA^ aiém.de outras previstas nopresente Contrato e nos
documentos que:0 íntegrárn manter durante tòdá ia-^èxécuçãd.-dò-Contrato, ém";compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, toclas as condições d&fiabn^^^^^ é^quj^lifiçàçãp exlgidas.ri^ llcitatório.

" ~ i"-i"- . S.., ^ ; i- . •>'.

CLÁUSULA OITAVA A GONT^TADAíobrigá-se a cumprlr,.todosj"ps'̂ direltps:.trabaihistas^^ empregados
contratados, inciusiveò curnprimentpdenbrmas atiriente>.áiSaúde>^higlene'é:Ségurançaíclo trabalho.

i i-. -. V - J* iV"'-' -«I 'i-i' I ' ' 'i" ' y • " • . ' ' ' ' "v

CLÁUSULA NONA Disponibilizar todos os recursos necessários à coticiusão dos serviços.- .«
:• -t-...,;'i"/i

CLÁUSULA DÉCIMA - Arcarcom as despesas de mobilização edesmobilizaçap d&materiais, quando for ocaso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-Ã CONTRATADA não poderá, syvo^priyjá e expressa autorização por escrito da
PREFEITURA, ceder oCdntrato'ou pVrtelleleríe^^prnaãfcilja^ ou interesse do
mesmo, sendo alnda^;yedado á subempreitadbs.-^-^ -^^^.-yí^S/-^} /' . \' j

CLÁUSULA DÉCIMA SEGÜNpA''-Árcàr'còm tpdososimppstps,e'taxás |ncident^^^ á'os seiyiços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIIV^ -Assumjr Integral respbhsabilidadè pelpádoçãcfde todas ásmedidas desegurança
necessárias à execução dos serviços, objeto/dèstè;.Cóntrato,*e será .a uhicâ responsável pelos acidentes, que
porventura venham, al•ocprrer•cpm^seúvpessoai..'òu terceifós,'fJhç!üsiye'pelòs^darios :m oriundos dos
mesmos. •^'-4'^ •" '••• -''4

CLÁUSULA DÉCIMÁ'QUÁRTA - Os^serviços que se fizerem necéssárlb serão de"respbnsabiiidacie da Contratada.
r" (-

TÍTULO VI - DA ÉXECÜCÃÒ DÓS SERVIÇOS ; ^ J X, . J , ^

CLÁUSULA DÉCIMÁÍQÜlWÀ-ÃtO^NfRAfADA executará os serviços objeto db presente'Contrato, rigorosamente
de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos.

TÍTULO VII - DO PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato, conforme
Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pela PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estabelecido que os preços acima contemplem todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os preços estabelecidos neste Contratosão firmes e írreajustávels.

TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E VALORES

CLÁUSULA NONA - Ovalor total desta contratação é de R$ 50.000,00(Cinqüenta mil reais).

ITEM

01

ITEM

01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licitatório: fase interna ou

preparatória; fase externa; duração de cada fase, burocracia dos processos lícítatórios;
perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios básicos; elaboração de projeto
básico/executivo, quando for o caso; elaboração do termo de referência (pregão),
quando for o caso. •• ' 'a:.,-
2. Assessoria è Consüitóriá Técnica no Processo Té no Procedimento da Licitação:

. . -V, '-"L, •'> - I.- • '

aplicabilidade'das modalidades ide llcitáçãò; regimes-de'^exècução;/modalidades>,de
licitação; dispensa- e inexígibilidáde -de Jicítação;,.habilitação nas iiçitáçôes; registro
cadastral, de llçitantes; procedimento.ie^juigamentb das licitações .(çlassifícação. e
desclassificaçãòbas propostas, revógaçãd;e nu^ '' ' f Á
3. Assessòriá.é Consultoria Técnica nás.Defínições dò.Objetp: compra; contrataçãode
obra, contratação, de sen/íço, alienação,'llocàçâo; çonçéssâppú .permissãó,"díspen$a e
inexígibilidáde (em-que situações^poderâo. ser'Usadas,^^formalização dq processo,
prazos, ratificação peja autortdadè cqrhpetente, etc.).- -.V.
4. Assessoria e Consultoria Técnica,nas Modalidadés.dé^Licitaçãdr.como escolher a
melhor módalldadé de acordo com o objeto a sèr contratadô; como calcularo,valor do
contratoparafradonara despesa.'''^ -•
5.Assessoria éícònsuitpria Técnica noProcesso,de Hàbilitaçãò'das Empresas: registros
cadastrais; obrigatóriedade.das^empresasfmantérèm as.çondições dé habilitação em
todas as ètapaVdo processo^ _ V.irL:.-'.--r.| • '
6.Assessoria eCònsuitoriàT^cnicá rio Sistema de Régistró dé Preços: nasmodalidades
concorrênciae'prégâo;j isl, .r':,-.;; --Wr ^
7. Assessoria^e Cònsültorià Técnicà; nb ü^^ formas âe reajizar, pregão
presencial e elétrônicoi^báse, legal;j^procedimèntdi: dà sessão póbiiça presencial' e
eletrônico; ói^-qUe é vedado', a^vpregãò; •V3ntágensVV '̂dêsvantagens- dq pregão;
obrigatoriedade;,dé .usar/o";oregão; .çqnfe^^ ádmlni'strativós;;^em que situação'a
administração'é,òbrigada à''firmaroÒntrato; instrumentos^que substituem o contrato;
vigência dos .contratos; Apliçàbnidade da^Lei. Cpmplémehtar n'123/2005 e suas
alterações dadásipeía.Lei ÇomplementarHn" Í47/2014,",pecüliaridades nãhaW
regularidade'fiscal; direito de'pmférêpcíá;e.demâis'séiv^ pertinerites"a área de
licitaçõespúblicasecontratos. / 1 ^ .1
8. Assessoria eCòiisultoriaTécnica np uso dpSÀC^^^ alimentação éacompanhamento
doSACÓpfCE/MÁ."'-''.-^

DESCRIÇÃO
Contratação dé empresa espéctallzadà^parár préstaçãó 'de-
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Administração
durante o exercício de 2021

TOTAL

V.MENSAL

R$ 5.000,00

~\a

unicef^

UND QUANT

Mês 10

V. TOTAL

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

TÍTULO IX - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de
2021:
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TÍTULO X - DO FATURAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os documentos de cobrança serão os a seguir discriminados,

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA.

TÍTULO XI - DA CONDÍCÃO DE PAGAMENTO ! , ' ! • V. , - ^

CLÁUSULA VIGÉSÍMÀ ^SEGUNDA' ~ .0s pagamentos dos'serviços serão'.efetuados, cphforrhe definidos pela
CONTRATANTE, mediante á apresentação da Fatura/Nota Fiscal, conferida e atestada pela CONTRATANTE, em
conformidadecóm'o"Anexò'l:-.'-" • ''v^vV- 'í-V ,

§12 Os serviços seVâò r"e\ljzadós, aj crítéripáá';Contratante^com^b prgjeto báslco.aprdyado, contados a
partir do início' efetivó|,dosvsejyiços;.j'considerando;Jos;"^rviço|'efetíyarn realjzàdos e concluídos
satisfatoriamente np períoáp. Entendemrsè como sén/íços'concluídos,,satisfótoriam aqueles formalmente
aprovados pela Contfatada'cléntro;cIo prazo estipulado.//v -'fh' 'Vi k"-- V . A

§ 22 o pagamento será efetuádò.rid prazo deaté 3p,Jtríntá);:díás,'apds a'aÍ5,sÍriatura'do Termo de Recebimento
Definitivo, desde que não haja fatòf impeditivo provocado pé]a!CpNTRATADA,:medía aapresentação deNota
Fiscal/fatura, acompanhada da rèspeçtiyajOrdern de_Serviçps.e^as certidões de regularidadè fiscal: Prova de
regularidade relativa; à Certidãç-Conjunta Negativa de Òébitps^Relatlyos áTributos Fedèraís, Dívida Ativa da
União e Seguridade SociVl; Rròva de reguiaridáde relativa a^òIfúndo^dé Gáyãntla por Tempo de Serviço, FGTS,
Prova de regularidade relativa àJustiça do'yrabalhb, mediánté"ãpresentaçãq'da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Certidão.Negativa de Débitos^e Divida Átíya,E^aduál e:Municipal, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar hò^áto dá.contrataçâó,'párá'ò c(üe dévèráyna-opprtunidade^ ih^ do
Banco e número da agênciá eTontà corrente^ndè^dév^ não sendo perrnitidas alterações
futurassem a anuência das"partes interessadas.^ ';VV- V'-' "i

§ 32 Osatrasos ócasiç)riados:por rfiôtivo^de força maior.ou casò foi;tuÍtó, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas é aceitos pela CONTRATANTE,^não serão cohsiderados como ínadimplemento contratual.

-"v;- - í
§ 42 o prazo será realizado conforme Anexo-I apresentado péla empresa em conformidade com a Proposta. Sem
prejuízo da plería Vesppnsablíídadé;da-CdNTRÂTÁbÃytpdÕVos'trabaJh'ós.cpntratados.esta'rão sujeitos a mais
ampla e Irrestrita Fisçállzãçãp, aquálquér Kpra, é èm tòdaVáréá abrángída pelo se^iço prestado.

CLÁUSULA VIGÉS!MA^TERCEIRA:;DA<FISCÁüZÁÇÃÒ'DÒS-SERVIÇOS - Xquaíqúe> tempo a Contratante poderá
exigirquaisquer obrigações legais impostas pela legislaçãotrabalhistas e normas atinentes ao trabalho.

§ 12 Quaisquer exigênciasda Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

§ 22 ACONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com o CONTRATO.
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§ 3S Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos
a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas
devidamente credenciadas.

§ 42 A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is)credenciado(os) ou por Comissão
Fiscal.

§ 52ÀFiscalização compete o acompanhamento e amplocontrole da execuçãodos serviços, até a sua conclusão.

TfTULO XII- DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Em'ca"so de atraso^ no.pagamento^efétuado pelò" CONTRATANTE da fatura
apresentada pela CONTRATADA, esta farárjuse còmpensação;fihánceira na forma-de^at^^^ monetária do
respectivo valor, na^quál poderá incidir jüros morát^^ de 6% (sels p'orcentò^ao-anb, equivalente ao
índice de0,0001644, "proratadie". Ŵ .r- V V

PARÁGRAFO ÚNICO 4" Ças'ò;;o pagamento devido isejájanteclpádq pélo^ o,/è|pectivo montante
- ' isconto proporcionàl, rias mesmascòhdições.eXtabeléçldãs na Cláusula Nona.''.

PRAZO EVIGÊNCIA DO CONTRATO . r ^

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA-iJO/preserite çontrato.terákvigência.de lb-mese^s,' co da assinatura deste
instrumento Cohfòrme^prevê o artj^5^,1ridso;]l,-' dã'LeLFeBèrar n.9:8.666/93, à préstaçãò de serviços a ser
executada de forma contínua, po"dè>ão Tensuriduraçâofprqrrógada pòf iguáls e'sucessivos períodos com vistas
aobtenção depreços e^condições mais vantajosas aÁdmihjstráção' Pública; lirnitada a,sessenta;meses. Portanto,
desde que haja inteTesse dè ambás:aX'P_artes;^nx:,pxorrógar{o^conriato licitação desenvolvido, e, seja
notório oreal desenvolvimento d '̂qualidade de ensino Irnplahtada nq.,münlcfpio, nada obstafpor esta prática.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉ)CTÁ -Òprèsenté Còritrátb vlgórará.até'31.&^^ exercício financeiro vigente
a partir da data de sua assinatura. OAi-.'-., .• 'l'" \ '"Z-' !

CLÁUSULA VIGÉSIMA àÉTIMA^:r>Atrasós.nãp jukífÍcadoV;§o;pra%\^^^^^ dos"se]^iços sujeitarão a
CONTRATADA àmultaVde 0,16% (dezesseis décimos por cento) por'|ía^dè atraso, sobre pvalor total da Fatura,
até o limite de ÍÓ (dez)-diâs, podendo a.referida.muha^serjdèduridafde (qualquer feturamento ou crédito da
CONTRATADA oriundo destèTnstrumento éóhtratuái;;;./:/..; '̂̂ A

Parágrafo Primeiro^ -Quando ovalor da multa ultràpassáfpjperíodo estabeleçido acima a seu
exclusivo critérlo,-se reservado direito de rescihdiryVniiátéfalmè Instrumento é.aplicar as penalidades
previstas em lei.-' •>/ -V-'

Parágrafo Segundo -Ainexecução total ouparcial desteContrato sujeitará o Contratado, à aplicação desanções
Administrativas, previstas nos incisos 1a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

TÍTULO XV - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As partes não serão responsáveis pela não execução total ou parcial de suas
obrigações desde queessa falta resulte, comprovadamente, defato cujo efeito não é possível evitar ouimpedir.
Essa exoneração de responsabilidade produzirá efeitos nos termos do Parágrafo Único do Artigo 393 do Código
Civil Brasileiro.
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Parágrafo Primeiro - No caso de uma das partes se acharem [mpossibilitada de cumprir alguma de suas
obrigações, por motivo de força maior, deverá informar esse fato à outra parte, por escrito e com aviso de
recepção, no máximo até 10 (dez) dias contados da data em que ela tenha tomado conhecimento do evento.

Parágrafo Segundo - A comunicação de que trata o Parágrafo Primeiro deverá conter a caracterização dos
serviços e as justificativas do impedimento que alegar, fornecendo à outra parte, com a maior brevidade, todos
os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem como comunicando todos
os elementos novos sobre a evolução dos fatos ou eventos verificados e invocados, particularmente sobre as
medidas tomadas ou preconizadas para reduzir as conseqüências desses fatos ou eventos, e sobre as
possibilidades de retomar, no todo ou em parte, o cumprimento de suas obrigações contratuais.

TÍTULO XVI - DA RESCISÃO " ' '

CLÁUSULA VIGÉSjMA NONA O presente ,Contrato,',àiém'do estabelecido na Cláusula supra poderá ser
rescindido de acordo cprn.o prevlsto ria Lei 8.666/93,'ácarrètando as conseqüências previstas no artigo 80 da
citada Lei. •

Parágrafo Primeiro - Arescisão será deterriiináda poratd.úniláteral 'e comunicada porescrito à CONTRATADA,
nos casos enumerados nòsincisósj a XII eXVII do artigo 78 dã Lej 8/666/93 e suas.alterpçõès.';

CLÁUSULA TRIGÉStMA •• No caso.de.rescisãb do Contrátõ^y cpNJRAfADATicárá^sújelta .às penalidades deste
Instrumento e às conseqüências descritas noArtigo 80dáléi 8!666/93 e súás aítérações. • /.' J.

'V'/'í • ' !
TÍTULO XVII-DA PUBLICIDADE ^ /.'VV;']/ ,

^^ . - • ?• • - -A ' (,r ' ;

. * • •> ,1, ] . -
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA VÀÇONTRATADA é.yedadp prestar informações a téfceiros|sobre a natureza
ou andamento deste Contrato,'fazer publicidade, por qualquer.meío^de divulgação, relativo ao objeto deste
Instrumento, salvo com !autòrizaçâÒ,'ppr^escritd,'daíPREFEITyRA,'qu^ ter cbrihecirnerito antecipado da
matéria aser publícãda.J'-- ; ^,:'j' T -• " '-l •i

TÍTULOXVIII -DÁIEI APLÍÇÂVEiÍ7'/vv^-'>-^i^-t' '-v-

CLÁUSULATRIGÉSIMA,SEGUNDA'̂ -^O.presente Contratp;,fege-se-pèla.Leglslação Brasileira, e os casos omissos
serão resolvidosiàrluz dá;Lei 8.666/93.e/suaV'alteráçõés,' demais legislaç^ão/jurlsprudência-e doutrinas aplicáveis
à espécie, eà legislação sobre ò Plano Rèali:",'^ ^:

TÍTULO XIX- DAÃLTERÁCÃO CONTRATUAL - - : ' ; •

CLÁUSULA TRIGÍSIMATERÇEIRA.-Às Cláúsulás;é condições^èstabelecidas he^e Çontratp somente poderão ser
alteradas pormeio de Teirrio Aditivo.i/ lV/

Este Contrato poderá ser alterado rios casos previstos no-àrt^ 65 da Lei 8.666/93,-désde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

TÍTULO XX- DA DISPOSIÇÃO FINAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços até o limite de 25 % (vinte e
cinco por cento) do valor do Contrato, em decorrência da eventual variação das quantidades dos serviços
constantes da Planilha Contratual de Quantidades e Preços, bem como em razão dos serviços extras que
porventura se façam necessários.
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TÍTULO XXI- DO FORO

ESTADO DO MARANHAO •

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As partes integrantes elegem o Foro da cidade de SãoJoão dos Patos/MA, para
soluçãode qualquer questão oriunda do presente Contrato, renunciandoa qualquer outro, por maisprivilegiado
que seja.

Eporestarem, assim, justase contratadas,as partes assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, e para um só efeito.

São João dos Patos - MA, 22 de fevereiro de 2021

i'' k » » r' . * i .1

iNisTRÀçÃoci
. , fV-' • GNPJ:n9o 1-33' '

r 'CONTRATANTE ,

;:#íÍÉmÍv,
^FERREIRA CONSULTORIA PUBLICA EEMP^RESARIAL /-j

J^NPJ dem?37:258:113/0^^^ ^
'• • ' AryclenesSiíva^FefVelra:/.:,.

•: c^-r?

/•j" ' . ,
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