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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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CONTRATO N2 2004001/2021
PREGÃO PRESENCIAL N? 03/2021
Processo Administrativo 0701003/2021

Pelo presente instrumento particular, de um lado o Município De São João dos Patos, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA, inscrito no CNPJ sob o
n2 06.089.668/0001-33, neste ato representado pela Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de
Assistência Social, portadora do CPF ns 039.041.503-08, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do
outro lado a empresa a firma JOSE RAIMUNDO DA SILVA, inscrita no CNPJ (li/lF) sob o ns 11.292.448/0001-42,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada-pelo Sr.(a)-à-Jose Raimundo da Silva,
residente na Rua Mario'Ãndréaza, 1628 - Bairro São Raimundo - São João dos; Patos - MÁ,i portador do(a) CPF
224.756.803-34, tem^. èntre si justo.e avençado, ecelebram opresente Instrumento, 'do qual sãoípartes integrantes o
Edital do Pregão n? SRP-03/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATAD^J\| sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei ris 10.520/02 eda Lei n® 8.666/93, me'diante as, cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO •.VC'

1. O presente Contrato têm comaobjeto^ai^áqüisições de gênéròs'alÍtTièhtícios para confecção de cesta básicas para
distribuição ás famílias carentes do. município de São Joãó dos PatoVMA de-acordoxóm a demanda em anexo para

FOLHA n®. M

«\o w);/.

unicefíS?

j • i

ITEM i DESCRIÇÃObOS PRODUTOS — ^ ÜNID^ ' QUANT. ; Valor Un. Valor Total

1
Arroz, tipo 1, tipo classe longo ilrio' tipo subgrupo polido; prazb-validade,Í2
meses(empa'cotado), pacote 5quilo';'í, —'i • ;1.250 '

' 1

)

• jR$ 21,60 RS 27.000,00

2
Feijão, tipo1, tipoclasse carioquinha, prazo validade 180(empacotado), pacote 1.
quilo ; 1 " •:ll ll:l

•1.250' j •j RS 6,68 R$8.350,00

3
Óleo vegetal comestível refinado tipò-1, nome óleo de soja, embalagém plástica
900ml; ' /. O.'-. 0.'/,^

' H'[
UND

.'í-

f -

. 1.250 i
' » '

j R$7,99 RS 9.987,50

4 Macarrão,tiposêmola,formatoêspagu;ete7pâcote.500gramas; -V-. // ^1.250 ! RS 2,30 RS 2.875,00

5
Café, tipo torrado, apresentação mbí^, tipo embalagem alto vácuo,"•pacote-isó.
gramas; ^ PCTj,

. il; (
' .'1.250 !
5 !'

1 RS 3,38
1

RS4.225,00

6

Extrato alimentício (extrato de tomàte)7ingrebiente básico tomate, prazo validade
12 meses, conservação isento de fermentação, carãcterístiras ádicionais.màduros^
selecionados', sem pele e sem sementes, 19Ò gramas;'

11
• UND'

li

i 1
F 1

> • SOO

í 1
( i t

i

! RS1,89
t
1

RS 945,00

7
Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características adicionais teor mínimo
cloretode sódio 98,5%, pacote1 quilo;

II-
! 500 í

i

1

• RS0,50
í

RS 250,00

8

Açúcar, tipo; cristal, composição origem vegetal, sacarosi de cana de açúcar,
características adicionais Isento de impurezas, prazo validade min. 12 meses,
pacote com 2 quilos;

Ij
UND'

í!

1 .1 1

' (
F^1.250 1 RS2.65 RS 3.312,50

9
Biscoito, apresentação'quadrado,''classificaçâo salgado/tipo creamcracker; pacote
com 400 gramas;

- in-PCTj'
;• í- •

' 1.250 RS3,87 RS 4.837,50

10 Biscoito doce maizena pacotecom400gramas; PCIj 500 RS 4,12 RS 2.060,00
11 Fécula de mandioca para beiju; QUILO 500 RS3.48 RS 1.740,00

12

Flocão de arroz, apresentação prazo validade 9 meses, características adicionais
degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente torrada, pacote 500
gramas

PCTj 1.250 RS 1,53 RS 1.912,50

13
Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo grupo seca, tipo subgrupo
quebradinha, tipoclasse branca, pacotecom1 quilo QUILO

1
500 RS3,59 RS 1.795,00
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14
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral, prazo validade 30 dias
(aberto)/120 dias (fechado), pacote com 200 gramas;

1
pa

i'
1.250 R$ 5,59 R$ 6.987,50

15

Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça, ingredientes moiho
tomate/água/óíeo comestível e sal, prazo validade 15 meses, lata com 130
gramas.

UND 1.250 R$3,52 RS4.400,00

16
Margarina, composição básica 60^ iipídios, sabor com sai, apresentação pote 500
gramas.

1
POTE'

1
500 R$3,86 R$1.930,00

17

Farinha milho, tipo fiocão, apresentação flocos de milho, tipo amarela, prazo
validade 9 meses, características adicionais degerminado/macerado/socado/,
aspecto físico levemente torrada, pacote 500 gramas.

í
PCT 1.500 R$1,29 RS 1.935,00

VaiorTotai ! R$84.542,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. Ovalordeste contrato, é de.R$ 84.542,50 (Oitenta e quatro mil qulnhentos'e quarenta è dois reais e cinqüenta
.1 i

centavos).
• ^ 1

2. Os quantitativos indicados na Planilha de'/:FormaçpO":.de'̂ Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no jPregão SRP-03/2021 iio'':meramentê~restimatiyps, não |acar'retandp à; Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigáção,quanto a/sua execução Pu pagamento. i-L

CLÁUSULA TERCEIRA-DOAMPARO LEGAL' '

l.-A lavratura do presente Contrato decorre dá reàlização.dò Pregão ns ^SRP-03/2021, realizadolcom fundamento na
Lei n510.520, de 17 de julho de 2002; na Lei n® 8.666/93e nas demais normas vigentes.' 'I !

CLÁUSULA QUARTÀ - DA EXECUÇÃO DÒ CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem/çomo<òs',casos nele omissos reguíar:se-ão.pelas cláusplas
preceitos de direito público, aplicãndó.-sé-ihès,'supletivamente,;''os'princípios dá Teoria Geral!
disposições de direito privado, ná fÕrma dP artigo.54, da Lei n® 8._666/93/còmbinadò r
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA-DA VIGÊNCIA EDA ÊFICÁCIA- ^^•

1. Oprazo de vigêncja deste Contrato terá início em 2Í'de.ábril dè"202l extinguindo-se em 3Í de Dezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu'extrato, tendo início e vencimento ern dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DOCONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

contratuais e pelos
dos Contratos e as

com p inciso XII do artigo 55 do

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 ser solicitados pelos 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 ser feita pelo Serviço de

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOSENCARGOS DACONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação-aos seus empregados, por todas-as'despesas decorrentes/dos produto/serviço,
tais como: ^ hc - ( .i •

a) salários;

b) seguros de acidentes;
c) taxas, Impostos e contribuições;
d) indenizações; ^ '
ejvaie-refeição; ,
f) vales-transportes; e ^ /
g) outras que^porventura veríKam aser criadas è/éxigidás pelo Governo.

1.2 - manter os seus/èmpregadpsísujeitos às normas discipHnár^ do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculoempregatíciocomoórgão;'V-..• ' ' ' : :

L 1

'! I

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por cracHá,'qLiando;em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles qúè seja-consideradot Inconveniente'à boa 'ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE; í ' ' " • * 1

•' i

i. IV S, •{ Í . li
1.4 - respeitar as normas e proçedirnentosde controle e acèsso'às dependências do CONtRATANTE;

! ' 'A • \ I1.5 - responder pelos\dán6s'çaüsados diretamente à:>Á(dmlnjstráção'!&ó."ÇONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua. culpa ou dolo, durante d,fornecimento do-,pròdut6/sefviçd,''̂ não exclui'ndó ou reduzindo essa
responsabilidade afiscalização ou oacdmpanhámentò-peípCONfRATANTE;'/ ' ' ;| |

1.6 - responder, ainda, por qúaisquerdanos causados dirétament'e'a'bens^de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por^sèús êmpregadosfdurante d-fornecÍrnento"do produto/serviço;

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de^ Fomecime'ntd, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo dé 3 (três)'dias úteis apos o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; •|

1.8 - efetuar atroca dos produto/serviço considerados sem condições de^ cònsumo, ho prazo máximo de 24
(vinte equatro) horas, contadas dò.recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Àlmoxarifado;

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

1.10 -aobrigação de manter-se, durante toda aexecução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n^ SRP-03/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1.ÀCONTRATADA caberá, ainda:
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1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos prevídenciários 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;

I
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 encargosfiscais e comerciaisVesultaníes da adjudicação deste
Contrato. v ,

2. Ainadimplência da .CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecid^ 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 oCONTRATANTE-. • '," ' '' '

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS^; ' . S .. ..

1. Deverá a CONTRATADA observar, támbém,;0 seguinte: \ ; -
' > 5 ' 'í'•

' . • ^ V ' ' ' '' H' '• " /
1.1 - expressamente proibidaa'contrataçãò de servidor_]pertencente ao

durante a vigência deste Contrato; -- - - " .-í,' "
quadro de péssòa! do CONTRATANTE

1.2 - expressamente proibida; a;veicuIação "de ipublicidade acerca desfe Contrato,
autorização da Administração do CONTRÂTANTE; e j i

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACÒMPANHÁMÉNTO EDA FrSCÁÜZÁÇÂO

• • • i
.)

1.3 - vedada a subcontratàçãoí. de outra empresa para'o fornecimerito'dò produto/serviço objeto
). ' . • •- j f ' ' '

salvo se houver prévia

deste

! i

1. Este contrato será. acompanhado e fiscalizadb.^-por>setVidor "designado [para essel fim, representando o
.... ;iCONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para .assistido e subsidiá-lo desinformações pertinentes a essa

atribuição. • . -

í ' ' "J '
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado pára-esse fim deverão sersolicitadas aAutoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em,tempo hábil para ajadoção das''medidas convenientes.
3. A CONTRATADA 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. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor designado para esse fim. |

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA- DA DESPESA
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1. Adespesa com ofornecimento do produto/serviço de que trata oobjeto, estaja cargo da dotação orçamentária:
02 17 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 17 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 Assistência Social

08122 Administração Geral
08 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

08 244 0015 2092 0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 Material, BemOuServiço Para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá aprésentar nota" fiscal para liquidação ê pagamento "dã despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
contadosda apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

brnecedor rio prazo de 10 (dez) dias

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal bu fatura deverá estar acompanhada das guias': de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual ê Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, emoriginal ou em fotocópia:autenticada. !• , i

3. OCONTRATANTE reservarsero-direjto 'dè:rècüsar, o,pagamento skj no at3,:daUtestaçãoJ os produto/serviço
fornecidos não estiverem em[perfeitas;còndiçõés de consumo ou erfi desacordo córh'as:especificações apresentadas e
aceitas. ..-j ' !

•• . n-V 1 í
• \ '• ' !•'' • õ' " i ' i4. OCONTRATANTE poderá deduzir-do montante a pagados, valores.; correspondentes a multas ou Indenizações

devidas pela CONTRATADA, nos termòs deste Contrato. - ' '

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA^enquanto .pendente be liquidação Iqualquer obrigaçãofinanceira, sem que isso gere direito àalteração dos,preços, ou de compensação f|naricéira porjatraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos'de pagamento, desde que aCONTRATADA nãoltenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado qüea taxa de compensação financeira'devidapeloiÇONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagaméntò da.parcela, ser aseguinte:' '' ^ '

EM = lxNxVP .•
Onde: • i

EM = Encargos moratórios; ' • -
N=Número de dias entre adata prevista para opagamehto eado efetivo pagamerito; i
VP = Valor da parcela a ser paga.

I=índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
I = (TX)

365

1= (6/100) I
365 1

I=0,0001644 ;
TX =Percentual da taxa anual =6%. Í

I

6.1 - Acompensação financeira prevista nesta condição será inciuída em fatura a ser apresentada
posteriormente. | ^

I
I

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO '

I
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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 devidasjustificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OUSUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até olimite de 25% (vinte ecinco por cento), conforme disposto nò artigo 65, parágrafos 19 e29, da Lei
n9 8.666/93.

2. ACONTRATADA fica obrigada a'áceitãr nas mesmas condições licitadas os acréscimds'òú siipreissões quese fizerem
necessários, até o Iimite'ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nestaj cláusula; salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSUU DÉCIMA SEXTA - DAS PENÃLIDADES '
i r''-

1.1 - advertência;

1.2 -multa:de,10% (dez por centojjobre ovalor total déste^Contrato, nojcaso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridòs,'jCohtado da comunicação oficial;, [ | •! i •

1.3 -multa de 0,5% {cinco décjftios porcento) por dia de aVaso' e por ocorrência, até omáximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor .total .deste;*'Contfalto;_:'̂ uando aCONTRATADA, Injustificadámente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender^tptalmente à soíicitaçãolóü à" Autorização,'de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no/prazo". máximo dê 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; i i 1

1.4 -multa^de0,3% (três décitiios.porxento) por"dja_de_atraso,é"por ocoLên^ até omáximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor .total deste Contratê; qúáíidÒ KC0NTRÀTADA;lhjustifica^^ ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atendér parcialmente àsolicitação ou.à Autorização de Fornecímênto preyistW nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quífiU) dias, contado da comunicação
oficial; ; ^ ' • jj| .-1- 1

1.5 -suspehsão temporária^de participar em IiCitação eimpedimento deionfratar com aAdministração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2(dois) anos. j

2. Ficar impedida de licitar ede contratar com aAdministração Pública, pelo prazo de até 5(anos) anos, garantido o
direito prevro da citação eda ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade, aCONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; i
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

\ . • li'-'' ^ ' •'* 11 ^ ^ » '1. Pela inexecução! total ou'.parcial ••deste-.Contrato,''ou "pelo dèscurnprirhentoj dos; prazos é demais obrigações
assumidas, aAdministração do CONTRATANTE poderá,;garahtida aprévia:défesai apiicár àCoWratadA as seguintes
sanções: ^ • • . ,i ç , .i ,! r

[\
i >'

•' f l'".
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2.3 - comportar-se de modo inidôneo; ]
2.4 - fizer declaração falsa; j
2.5 - cometer fraude fiscal; 1

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

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

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

8.666/93. •

referidas no Capítulo IV da Lei n.9

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

penalidades mencionadas. !

i' f I . I ' ' i I '
5. As sanções de advertência e de impedimento de.licitar e contratai; com a Administração do CONTRATANTE, poderão

ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa,,descbntándo-a dos pagamentos a sereifi efetuados.

. í

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - bA-RESCISÃÓ

1. A inexecuçâo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns

8.666/93. ' • !

2. A rescisão do Contrato poderá ser:,' •i
1 -

2.1 - determinada por atò.ünijateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nós casos enumerados nos
incisos 1a XII e XVII do artigo 78da Lei mencionada," notificando-se^a CONTRATApÁ com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; .. • j', '

2.2 - amigável, por acordo bntre^as;partes, réduzida' a'term'o"no. processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; . . - •; > i •

2.3 - judicial, nos termos da legislaçãovigente sobre a'rhatéria.'

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

competente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA !

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n® SRP-03/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).

Géssyka Rafiégia Lima Sousa, eda proposta da CONTRATADA. !
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-pOO
CNPJ N5 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

CLÁUSULA DÉCIMANONA - DO FORO

folha

unicef®

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 iguai teor e forma,

para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE

e CONTRATADA.

•"! -1

PR

São João dos Patos - MA, 20 de abril de 2021

RA MUNICIPWJ DE^SÃp JOÃO DOS PATOS/MA
C:N.P:XJnVÒ6:089.668^ÒÒ01-33
' GéssVl<a Raflégiá Llrnà^Sousâ''

vlSeçretárlá MunicipaLde Assistência Social
• " • CONTRATANTE

w>
c

• ., ] . |jaSE RAIMUNDO DA SILVA
CNPJ 11-292.4^8/0001-42.

j'; Jose Raimundo da Síiva
...j il', Representante Legal ' ]

>/J CONTRATADA^ 'í '
.v'... \ \

1

H I

' í
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