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ESTADO DO MARANHÃO
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CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

Licitação na Modalidade: Pregão Presencial SRP
Tipo: Menor Preço por item

Processo Licitatório ns 08/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: PAZ ETERNXSERVTçOS FUNfRÁRlÕTLfDA; CNTj n^3T63^Í2^^^
/"' - !

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: José Wilson de Carvalho Carreiro, CPF n? 516.969.163-72

i •' í
Objeto: Contratação de empresa para fornecimèníÒ;de:urnas funerárias e serviços dejtransiado, para
atender asfamílias carentes do Municípió^^de Sãò"Joãó.dd':rPatos/MA. '

Prezado Senhor,
: ' M'

\

•:/

• \

't V•- ' •

li-;./ A". 1 .
Comunicamos que a, contratação supràívfora devidamente autorizado por meio de Ato

da Secretário Municipal de Adtriínlstração, conforme dòcüméntaçãÒ. acostada aos autos licitatórios.

Portanto, fica.convocado V.-S.vpara-tiò' prazo;máximo!de 05 (cinco) dias úteis, acontar
do recebimento da presente 'çohvocação, firmar o respectivo Instrumento Contratual e iniciar o
fornecimento do objeto orá'Çohtràtado.'.j • • '

Sãoyòãó"dos Patps>tMÁ7.0Sde'março dé2021
"l - ' ' l" '": i *

/

'Kct n;ci^9co^*^í'̂ a
iéssyka Raflégia Lima Sousa

-Secretária Municipai-de Assistência Sociaí—
Portaria ns 010/2021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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CONTRATO NS 08030801/2021
Pregão Presencial 08/2021
Proc. Admin. 0501006/2021

A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Setúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pela Sra.
Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF ns039.041.503-08, e
de outro lado a firma PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n^ 23.635.121/0001-05,
estabelecida à Av. Euripedes de Aguiar, n- 556, CEP.; 64.800-076, Centro, Florano - PI, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. José Wilson de Carvalho Carreiro, portador do
CPF 516.969.163-72, tem entre syust£e_avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes
integrantes o Edital do Pregão n2^SRP-d8/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas dísciplinares da Lei ns 10.520/02 e da Lei ns 8.666/93, mediante as
cláusulas que se séguem: ,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Opresente Contrato tem como objeto o forneçimehtp dé.urnas funerárias e serviços dè translado, para
atender as famílias carentes do Município"de Sâo jòão dós Pató^MAr-

; . URNAS ESERVICOS FUNERÁRIOS -ITENS EXCLUSIVOS PARAME EEPP

ITEM ~ ^DESCRIÇÃO QUANT.- 1 UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL

1

URNA TAMANHO NORMÁL;COTA DE 2S%.PARA ME.E EPP-
Urna, adulto em madeira de'plnbs, estjio sextavada com varãb
ou verãpzinho dourado,} çKavetas em metal i dourado,
acabamento externo perolizado ou pintura de-auto .brjího,
acabamento Interno com , forro' em TNT, cdhi ibabadd-e
travesseiro solto. Com as dimensões externo-de~i;60cm-até'
l,90cm de comprimento por^O^SÍcm Largura, com 23 cm dé
altura. Dimensão interna: 039' cm' de;largura, com 23 cm de
altura. Produtos e Serviços \que-'acompanham o funeral; i
correspondem preparação nòrmàl do-falecidp deixando pronto
para velório, com edredom'personalizado..Sòbre o falecido,
castiçais conforme o credo religioso.. Com rhortalha,masculina
ou feminina, conforme solicitação."- : • -V -•••' •- -•

Í-'
• !•'

• f •

\

\ ,

i

1
[ Unid.'

1

i

|r$
345,00

1
j

i
!

RS8.625,00

2

URNA INFANTIL: Com 0,50cm até :L,20mt, de corhprimehto, em
madeira de pinos, com 2 (duas) chavétas.é'02 (do)s)'Supò'rte-dej
cada ladó. Acabamento externo: Com pintura dè.alto brilho.
Acabamento interno: Em forro TNT, sem babádò, com as
dimensões externo 0,20cm de altura, por 0,28cm, Largura.
Produtos e Serviços que acompanham o funeral correspondem
preparação normal do falecido deixando pronto para velório.
Sobre o falecido, castiçais conforme o credo Religioso. Com
mortalha másculina ou feminina, conforme solicitação. •—

50 Unid.

)

;rS
105,00

RS5.250,00

3
Translado em veículo funerário, rodovia pavimentada. Km
rnriado

5.000 Km RS 1,40 RS 7.000,00

TOTAL: RS 20.875,00

URNAS - PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO

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

4

URNA TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em madeira de
pinos, estilo sextavada com varão ou verãozinho dourado,
chavetas em metal dourado, acabamento externo perolizado
ou pintura de auto brilho, acabamento interno com forro em
TNT, com babado e travesseiro solto. Com as dimensões
externo de l,60cm até 1.90cm de comprimento por 043 cm

25 Unid.
RS

345,00
RS 8.625,00
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Largura, com 23 cm de altura. Dimensão interna: 039 cm de
largura, com 23 cm de altura. Produtos e Serviços que
acompanham 0 funeral, correspondem preparação normal do
falecido deixando pronto para velório, com edredom
personalizado. Sobre 0 falecido, castiçais conforme 0 credo
religioso. Com mortalha masculina ou feminina, conforme
solicitação.

TOTAL: R$8.625,00

VALOR GLOBAL R$ 29.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA-DqyALOR DO.CONTRATp ^
1. Ovalor deste contrato, éde R$ 29.500,00 (vinte enove mil equinhentos reais). j

2. Os quantitativos indicados na Planilha dè Formação de Preços cotistante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão. SRP-08/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto asua..exeçu'ção;pu,^gamento. •

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGÁLV^/" r—-i:::. !

1. Alavratura do presentévCpntratd^dpcorre da realização do^^Pregâo^ris'?'*iSRP-08/2021, realizado com
fundamento na Lei n® 10.52Ò,.áe.Í7 de julho de 2002, na Lei ne 8.666/Í93e;nas dèniaÍs normas vigentes.

'i ,\V V •'' ' '
ir--.. . •i 11 ;i r\vi , . ,, . . , . .

CLÁUSULA QUARTA-DA EXECUÇÃO DO C0NTRÀTÓ7/::;'vA y''-/'

1. Aexecução deste Contrato, bem^como os-casos nele ornissos règular^se-ão.pèlas cláusulas contratuais e
pelos preceitos; de direito públÍco,--aplicando-se-lhes^:supletivamentel Jps, princípios dá Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo-54, da Lei n^ 8.666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesnio-d|ploma legal. I

i \l\• V-*.'
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIÁ E^DÀ EFICÁCIA

i.

'• ' , •>
í/f :>• -[
•f: .\'j •

•• ;•//- .y

1. Oprazo de vigência deste Contrato-terá mício em.^d^marçp-dé'202Í\extinguindo-se ém;31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia Íegár"apj5s a-püb]icação.dó"seu éxtrpt6,.téndo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir oprimeirp.e^ncjüino último.7^ !

*• % f*«' !

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE''̂ ' í
I ;

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 queterceiros forneçam os produto/serviço objeto desteContrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham aser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4 - devolver os produto/serviço quenão apresentarem condições deserem usados;
1.5 -solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado;

1.6 -solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço 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.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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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 de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vaie-refeição;
f) vaies-transportes; e ' j
g) outras queporventura venhani a ser criadas e exigidas pelo Governo. \
/ I

t í

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas discipiinares do CONTRATANTE, porem sem
qualquer vínculo empregatício com o.órgão; . , , - - i

1.3 - rriánter, ainda, os seus, empregadosodentificados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um,delés\que'-sejà çonsjdèrado;inconveniente à boa ordem e às normas
discipiinares do CONTRATANTE;

N - \

dependências do CONTRATANTE;1.4 - respeitar as normasíè procedimentos de controle e acesso às dependêhci
i """'"'l/rv- ' '

1.5 - responder pelos dános^causados-diretaméntV àAdministração'do CONTRATANTE ou aterceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo) durante ofornecimento "do-pródutòfe^^^ nãp excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade afiscalização ou bacompanhamento pelp.CONTRATANTE; i

1.6 - responder, ainda;, por .quaisquer danos causados .diretamente a bens de p̂ropriedade do
CONTRATANTE, iquãndo esses-tenham''sido;^ocasionados por seus empregados durante-o fornecimento do
produto/serviço; '•v;'•

1.7 - efetuar a entregàjdp produto/serviço pbjeto da'̂ Autbnzação'de:Fornecimento, de acordo com a
necessidade eo,interesse do CONTRATANTE, nó pj;azo de 3(tfes) dias^úteis após orecebimento da Autorização
de Fornecimento expedida pelo do Sewiço~de,Almo'xarifado; < j

1.8 -efetuar atroca dos produtò/sèrviço-cpísideràdors^^çondiçõe de consumo, no prazo máximo
de 24 (vinte eqüatro) horas, contadas do"recebimento dacomunicação expedida pelo Serviço de Aimoxarifado;

I - ^ V;/ , •- ' I
1.9 - comunicar ao Serviço de AImpxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer/anormalldade de

caráter urgente e prestar osesclarecimentos queJulgar necessário; e /

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em^,compatibilldade com as
obrigações assumldas,~todas as condições de habilitação ^quaüficação exigidas no Pregão ns SRP-08/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

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 oCONTRATANTE;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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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 ao
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-C0NTRÀfÀDÂ7 com refêrência"aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por 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.

I • '

CLÁUSULA NONA -DAS OBRIGAÇÕES GERAIS , . /. V- j

1. Deverá a CONTRATADA observar, também; o.seguinte:;-"' „ ; ;

1.1 - expressamente-proibida-a contratação de servidor-p.er.têncentei ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante avigênciáidèste Contrato; ' 1

\ .Vi-vi; i
1.2 - expressamente proibida, a^veiculação dé'publicidade acerca deste Contrato; salvo se houver

prévia autorização da Administração'do CONTRATANTE; e\, ;
; í . V- —.7":' ' . '''I '

1.3 -vedada asubcontrataçã_o de outra empresa para oJFprnecimèpto do produto/serviço objeto deste
, f

' 'i JContrato. * I:

,. i .1

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACÒMPÁNHAMÉNTO EDA FISCALIZAÇÃO
V 7 • )////''- V • ;

1. Este contrato será acompanhado.;;é «fiscalizado por servidor designado" pára esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida acontrátâçãpldétterceifos para 'assisti-ió eTsubsidiá-io de informações pertinentes a
essa atribuição., ^i""-" ' -T-v-- ;

2. As decisões e'providências que ultrapass^arêm ã cornpetêhcia do servidor designado para esse fim deverão
ser solicitadas a-Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes. ;

/

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. Aatestação 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 - DADESPESA

1. Adespesa com o fornecimento do produto/serviço de que trata o objeto, está a cargo da dot^ão
orçamentária;

vvww.saojoaodospatos.ma.gov.br
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02 17 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 17 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 Assistência Social

08122 Administração Gerai
08 0003 GESTÃO ADMINISTRATiVA

08 244 0015 2092 0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. ACONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez)
diascontadosda apresentaçãodos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guiasjde comprovação
da regularidade fiscal para com aSeguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do CONTRATADO eoFGTS, em original ou ^emTqtqcópia autenticada. j

3. OCONTRATANTE reserva-se o^dlreitò derfecusar o paganrehto;.se,;no atoada atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem^ em perfèitas/condições-de consurhò:-ou,em'-desaç6rdo com às especificações

' 'L' • 7;: • .. i 'I
apresentadaseaceitas. i- •, 1

n" 'í ' i .
4. OCONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os vaiores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.^ "" " f1 |
5. Nenhum pagámento será efetuado"rcONTRATADA^^ênWrito.p^endèn^e de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à'alteração dos preços,'ou de compensação financeira por atraso de
pagamento. , ,; r i

6. Nos casos de eventuais atrasos de".pagameVto,-desde^.que' a CONTRATADA não tenha concorrido de aiguma
forma para tantó, fica convencionádo.Tjue a:ta_xa^dè^cdmpen^^^ devida pelo CONpATANTE, entre
adata acima refèrida eãcorrespondente ao/éfetivó pVganieht^da^pafcèlá;'ser aseguinte: ,

EM =lxNxVP J -.V -j
Onde: •

EM =Encargos níoratóriosj
N= Número de diasentre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Vaior da parceia 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%.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Rua Jarbas Passarinho, n" 1196, Bairro São Raimundo -CEP: 65.665-000, São João dos Patos/

Página 5 de 8



FOLHA n" A^?>

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA •- f

SAO JOÃO
DOS PATOS Secretaria Municipal de Assistência Social

unicefíl^

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DOCONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos noart.65 da Lei 8.666/93, desde quehaja 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 le e 29, da Lei ns 8.666/93.

: " I
•I ' t

2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas-condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite ora previsto/ calculado sobre'o^valor a ser contratado. |

3. Nenhum acréscimo oü/súpressão;ppderá exceder o'limite estabelecido hesta-cláusula, salyo as supressões
resuitante de acordo celebraclo'entfe àspartes contratantes. / -V| I

' s
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ^DAS PENALIDADES •;

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprlrriento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderárga?ãntida;á-préyia;defesa, apiicar à CONTRATADA as

~' 'i i' - í ' "i • *1 j I
seguintes sanções: >

j'
.-'r

1.1-advertência; .. . =
1.2 - multa de 10% (dez pdr-centb) sobrp.o valor total desté'Córitrãto, no caso de jnexecução total,

recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, cohtadãda comunicaçãòrp^ 1
1.3 - muita de 0,5% (cinco^décimbs por;'cento)-pbr dia dé átfaso-e por ocorrência; até o máximo de

10% (dez por cento) sobre ovalor totardesté. Cõntfãt9,-quár^o^áXONTRATADA, injustificádamente ou por
motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar dé .atender totalmente à solicitação ou i Autorização de
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusüla Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, contadoda comunicação oficial;

1.4 - multa de 0^3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre ovalor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificádamente ou por motivo
não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente àsolicitação ou àAutorização de Fornecimento previstas
nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2(dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos,
garantido odireito prévio da citação eda ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes^
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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 celebrarão.contrato; j

2.8 - deixar de"entregar documentação exigida no certame; |
2.9-apresentar documentação falsa. . !

3. Além das penalidades citadas, aCONTRATADA ficará.sujeita, ainda, ao cancelamento dejsua Inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei n.s 8.666/93. _\

4. Comprovado impedimento .ou reconhéçida/fórça maipr7 devidamente justificado e aceito pela Administração
I kTA^aI/sr 2 cl0St3'GláuSt'̂ ® ^ ^OMXRATAF^A firíírá

, 1

i ^p. I • A í'»** .A * ' 1
j. As sanções dé advertência e de1mpedimentQ,de-licitarj'e'çontratar cpm a,Administração do CONTRATANTE,
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a^de^multai désçdritando-a dos pagamentos aserem
efetuados. ' ir;.,.,:'- .. ^ I

; < ,1 if ; í

do CONTRATANTE, em reraçãõrà um .dos'eventos arrolados nòMtem 2.des'tái cláusula, a CONTRATADA ficará
• s.tf' í" ')•' ' 'isenta das penalidades mencionadas. /, -f; \ ///'^ NrjS-' i

5. "

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO'
; ..

I !í l
:'í!

artigos 77 a 80 da Lei1.Ainexecução total ou parciaWd'Cohtrà"tò''.enseja a sua rescisão, confdrme disposto nosarti
n.8.666/93. j.

2. Arescisão do Contrato poderá ser^Ti; C>

2.1 - determinada por atõ'̂ 'unÍ!^eral\^scSp;d|:"Adm^ do CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos:ihciso5 Ia XII e XVII do'artigo"78^a, Leí-mencÍonaa'a, notificàndo-se a CONTRATADA com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ^ I

2.2 - arnigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no prpcessò da licitação, desde que haja
conveniência para a.Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3, Arescisão administrativa ou-amigável deverá ser-precedida de-autorizaçãb' escnta e fundamentada da
autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ÀPROPOSTA DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-08/2021, cuja realização decorre da autorizaçã
da Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA 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 SãoJoio 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.

ll^ÍPIODESÃotóÃO DOS PATOS ' ^
C.N.P.j1 ns 06.089.668/0001-33 ,
GÉSSYI^ RAFLÉGIA LIMA SOUSA^", v

Secretária Municipal de"Assistência Social
! CONTRÁfÁNTE^"""'-

São João dos Patos - MA, 08 de março de 2021.
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pAZETERNASERíyí
C.N.P.J. nS 23.635.121/0001-05

José Wilson de Carvalho Carreiro

*T,v .._Rep?esentante Legai
^' CONTRATADA i
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