
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA '

CNPJ Ne 06.089.668/0001-33 unicefíi^

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

Licitação na ModaUdade: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2021 DO
MUNICÍPIO DE OLHO D^AGUA DAS CUNHÃS/MA.

Tipo: Menor Preço Global

Processo de Adesão n° 00272021-Admin . •yr

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO \

11 I! 'I
CONTRATADA: AGECOM EMPREENDIMENTOS, E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ

• 15.759.603/OOON49_(^: , j . í

RESPONSÁVEL PELA EMPRESAi-Âlexandre-Renê Pàiva Reis, cIp;FV'Íi''; 049.099.403-24
'•'-•C' '-y h ! li-y ''

V '
i

Objeto: Adesão à Ata de Registro de-Preços^h®':Ò04/2021,' proveWnte do'i Pre^o Presencial n°
002/2021, realizado pelaTrefeitura Municipàí de^Óllio •D'aguaj das Cunhãs/MA, tendo por
objeto a Contratação de empresa paraprestação de serviços cé limpeza pública.

Prezado Senhor,

v'-,'. : v: ••• L/f ;
Comunicamos que o processo-de adesão supra;" fora devidamente autorizado por meio deAto

da Secretária Municipal de Administração," conforme documentação acostada aos autos licitatórios.

Portanto, fica convocado V./S.ypára no prazo'máximo de
recebimento da presente convocação, firmar o respectivo Instrumento Contratai ejiniciar a execução
dos serviços ora contratados. ' •'

05 j(cinco) dias"' úteis, a contar do

São João dos Patos/MA, 15 de março dc2b21

Thuany Cd
Secretária Munic

Portaria n

Gomes |
administração
021

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO :
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MÁ*

CNPJ N2 06.089.668/0001-33 '!

Contrato Administralívo n2 1603004/2021 ,
Processo Administrativo rs 0803008/2021 ' i
AdesSo òAla de Registro dePreços n' 004/2021-SRP - Olho D'Agua das Cunh3s/MA

unicef®

CONTRATO QUE ENTREjSl CELEBRAM OMUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DOS PATOS/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EA EMPRESA AGECOM
EMPREENDIMENTOS EjcONSTRUÇOES LTDA EPP, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, NA

'FORMA'ABÂlXOr " 1377^ ;• "í
i !

APrefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE,, com sjedè na Avenida Getúiio
Vargas, 135 - Centro; Inscrita no CNPJ (MF) sòb ons 06.089.668/0001-33, representado pela Sra], Thuany Costa de Sá
Gomes, Secretária 'Municipal de Administração, portadora do CPF n5 038.|21.083-82 e a empresa AGECOM
EMPREENDIMENTOS ECONSTRUÇÕES LTDA EPP, Inscrita no'ÇNPJ is.759.603/00pí-jil9;Áv. Çeputado Uster Caldas, 708,
Centro, Catanhede/MA, neste ato representada porseu r^rèsehtante legal, Sr.,Alexandre Rene Paiva Reis, CP.F. ns
049.099.403-24, têm, entre si, ajustado o. pr^enie CONTRATO' NSA6p3004/202i^ decorrente da Adesão 002/2021-
Admln proveniente da Ata de RegistrojJe Preços'n' D04/2021-SRP^-p!ho D'Agü,Y^das7unh3s/MA, submetendo-se às
cláusulas e condições 'abaixo ;è [aos" Áfecèitps^.rnstituldos-pela Lel.Cdmplêmentarjnp23/2006 esuas alterações dadas
pela Uí Complementar n" 147/20Í4 apílcando-se, subsidiariamente, ho que. couberem, a Lej Federai na 8.666/93 e
demais normas reguíaméntares pertinentes à'espécÍD. i,, i •, j ;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
• • I í . . : • t I! 1| j ' :

1.1 Adesão àAta de Registro de Preços na OOV2021, proveniente.dQ,,Pr.eg3o'P^eséndal n* 0^02/2021, realizado^pela
Prefeitura Municipal de Olho D'agüa'dás Cunhãs/MA, tehdó por objeto aContratação,, de emprega para prestação de
serviços de limpeza pública. . ..I'\"*. - ,* , ''̂ 1 'i- l I

•í Vj ' ' - '•[*.' -1
ClÁUSULASEGUNDA-DAVIGÊNCiÀ •.'7 "-i.* ••• . •

—^ «li.*' 1 . .. • I *

•\ •*' V , ' *'•''.!} ' '
2.1 Avigência do rontratp decorrente dò'procèsso [ldtâtónò:será de.02 (doIs)rneses,a._contar'da datada publicação do
respectivo termo. s*. 'íli

^ • •- i
CLÂUSULATERCEIRA-DO LOCAL DE EXECUÇÃO * / . " - ,

3.1. ACONTRATADA deverá executar osserviços no Município deSâo-JoSo dos'Patos/MA.
I

CLÁUSULA QUARTA - DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS
I

4.1. Os serviços serão solicitados com 02 (dois) dias deantecedência; ;

CLAUSULA quinta - DO VALOR

5.1ACONTRATANTE pagaráà CONTRATADA, osseguintesvalores;
(

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE

1 i
UNID ;

11

i
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO
RS PREÇO

TOTAL RS
SEM DDI

COM
DDI

l COLCTA REGULAR DE LIXO
1!

, •
RS 58.788,40

4083 Encarregado de Frente SINAPl H/MÈSi j 440,00 RS 13,57 RS 16,81 RS 7.396,40

I

w\vw.saojoaodüspatos.ma.gov.br
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1.2 Ç0000248
Ajudante/ coleta

doniicíliar
SINAPI H/MÈS •; 3960.00 RS 9.43 RS 11,68 RS 46.352.80

U 00000248 Ajudante / podade ár\'ore SINAPl H/MèS 440,00 R$9.43 RS 11,68 R$5.13940

2
VARRIÇAOE CAPINAMANUAL DE
VIASE LOGRADOUROS PÚBLICOS

1 1

t
RS (13.062.40

248 Ajudante/capina SINAPI HMêS l_i 1760,00 RS 9,43 RS 11,68 RS20J56.80

22 00000248
Ajudante / vairiçüo<Ie

rua
SINAPI H/MÊS •' 7920,00 RS 9.43 RS 11,68 RS 92.505,60

3
SERVIÇO DE TRAiNSPORTE PARA
COLETAE ATERROSANITARIO •

RS 72.07340

3,1 4093 Motorista cat C/D SINAPI H/Mês 1320,00 R$13.02 RS 16,13 RS21491.60

3,2 96033 Caminbdo basculsnte SINAPI. H/MÊS !; 1200,00 RS 16,00 RS 19,82 RS23.784,00

3.3 4221 . Combustivcl SINAPI UMèS
y

I8100.00 R52.69 RS 3,33 RS 26573,00

4 FERRAMENTAS, EJ».I E MATERUL
) \ RS 9.036.60

i t FERRAMENTAS f 1 '-í I RS 2476.92

,...I 00002711
Corrode mão, coçamlia
mctálicaepneuinado , SINAPI UN/MÊS !, : 16,00

i

i
RS 90,00 RS 111,50 RS 1.784,00

AA2 38403 Pá SINAPI". UN/MÈS ' j j .1^.00 1^20.00 R$24,78 RS 396.48

4.1.3 38403 Enxada ." ''SINÁPÍ.n >UN/MÈS 1' 16.00 1^20.00 R$2.1,78 RS396,48

4.2 E.P.I '• .'-V--*. .

*• > Ú--J- 5
1

RS 4.675,68

4.2.1 12892 '.V,' •.'••Luvadeprotcçllo . SINAPI PÀR/MÊS !\(. 68Í00 RS 739 RS9,16 RS 622.88

A22 12893 •'-..Bota'de proteção .SINAPI PAIVMèS .•jj'*68,00 tò 40.00 R$4946 RS 3.370,08

4.2J 101599 Miscara de proteção .ORSE ÜN/MêS ;| 1 272,00 R$0,43 RS 043 R$144,16

4.2.4 36152 .'Óculos_de proteção. ; SINAPI" UN/MêS IjS 136.ÓÒ RS3,20 RS3,96 RS53846

4.3 MATERIAL i M
4 • iii i RS [.784,00

4J.1 II842 • Saco ds lixo pl&úico SEINFRA, '.UN/MÊS 10000,00 RS 0.09 RSO.H RS 1.100,00

4J.2 38400 'Vassoura. SINAPI ^ •bwMÚs' '•li ?2;00 RS 7.67 R$9,50 R$684.00

i iVÀLÒR TOTAL MENSAL (2 MESES):/ ' [• )
\ •• . •; . J«'. i

RS 251.960,90

CLÂUSULASEm-DOVALORESTlMADOlDOCONTRATO,- •'

6.10 valor estimado do Contrato é de-B$ 2S2.'960,90^ÍDuientí)S eclnquenhédplsmil novecentos esessenta reais e
noventa centavos), para aexecução dos sefvlços'de~que tratí.a-CláusuIã Primeira deste Cdntra.to, Inclusos todos os
Impostos, seguros, fretes e demais despesas necessárias) considerando aestimativa de,uso. j

CIÃUSUU SÉnMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
I t

j

7.1 Opagamento será efetuado o CONTRATADA até o 102. (décimo) dia útil damês seguinte ao da prestação dos
serviços, após oatesto pelo setor competente da CONAB, na nota fiscal fatura/Serylçp. .. -

7.1.1 a nota fiscal fatura serviço - NFFS deverá estar acompanhada dos termos de recebimento e de entrega do
veiculo, referente ao mês do faturamento, devidamente assinados pelo responsável pelo recebimento do veículo e
pela entrega do veículo h CONTRATADA. , ••

7.2 Opagamento ficará condicionado àregularidade da CONTRATADA perante|0 verificação de regularidade, no caso de
constatada a não regularidade da CONTRATADA, a mesma será convocada para'que regularize sua situai^o, no prazo
de 30 (trinta) diascorridos, contados a partirda data da notificação;

7.2.1 não sendo feita a regularização no prazo estabelecido, o Contrato poderá ser rescindido e a CONTRATADA
sujeita às multas estabelecidas neste Contrato. '

www.saojoaodospatos.nia.gov.br •
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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7.3 o pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido Impostas em
decorrência deinadimplência contratual. | ••

7.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA
e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problemálséja definitivamente regularizado.

I•'
7.5 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serylços forem executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato. ' >

7.6 Dos pagamentos de\^dos à licitante vencedora serão deduzidos os Impostos e contribuições devidas em
conformidade com a legislação vigente.

7.7 Os valores devidos pejas partes enão pagos nos prazos estabéjeddos serãd aWlIzadosfjFinanceíramente desde a
data prevista para o pagamento até a db efetivo pagamento, tendó como basé
mediante a apllcaçãp'da seguinte fórmula;

AF=[(l+TR/100)N/30-llxVP,onde:
TR= Percentual atrlbüídp-à Taxa Referencial —TR; '̂ ^
AF=Atualização financeira; . •'
VP-Valordaparcela^aserpagaj'!:::--.^
N= Número de diasentre a data prevlstá para-ò pagamento"e a dpéfetívb.| ^
pagamento. ' . / •; I

"• isr'"-CLÁUSUUOITAVATDASSANÇÕESÁpMINISTRAÍlVAS- Aj' ''i

a Taxa- Referencial pro rata tempore.

í

8.1 Pela InexecuçãO'total oJ parclal-^dg)Obieto'deste'Contrato'.'-a CONtFWrÂNTÈ ppjierá, garantida aprévia defesa,
aplicará CONTRATADA asseguintes sanções: . , ' '' '

advertência;
(V

{V., /•
II multa moratória de 0;3% (zero vírgula'tepor-.çerito) do valor rnénsal-do.-brvljço; por "dia de atraso epor ocorrência
de fato em «-nm r» nrnnnrtr>-ia n'íí>c}'aho1prlHn npcto rnntfatn-.at^ r» niávlmn Hp 1A% Mp7 nnr rpntní çnhro n

valor total da

II multa compensatória "de:i03ó {dez pôr «nt^sobr^o-vaWtotal dá^Mrrtratação,j;no casb de| inexecução total ou
parcial doobjetocontratado, recoíhlda no prázo-de'15;(QuÍnzé]-d]ásV(xirfldós, cóntádóda comunicação oficial;

I !
lil muita compensatória de S% (cinco porcento) dovalor rnensal dos serviços para caàa evento ocorrência de qualquer
outro tipo de inadimplência nSo abrangidó pelas alíneas anteriores; | j •>) l ^

•• . . ji r. ;• /
• I • l

IV suspensão temporái;iàde participar em licitaçãoe impedimento dé contratar com-aAdminístração, pelo prazo de até
5(cinco)anos; - . ||í|-l,w~.-

I

Vdeclaração de ínidoneldade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administrado pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da-sançSo aplicada com base no subitem anterior. , ! '•

8.2 Ficará impedida de licitar e de ointratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade,|a CONTRATADA que:

S- '•

ly ( /' 'JK

www.saojoaodospatos.ma.gov.br;.
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-apresentar documentos falsos ou falsificada; I .
- observado oprazo de validade, não mantiver a proposta, Injustificadamente; j|'
-comportar-se de modoínldôneo; i ' -
-fizer declarado falsa; i
- praticar atos Hícitos visando frustrar os objetivos do pregão; i,'
-cometer fraude fiscal; - j .
- falhar ou fraudar na execução do Contrato. !'

li. '
8.3 Além das penalidades citadas, aCONTRATADA ficará sujeita, no que couí)?r,'às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Lei n.- 8.66B/93. 11 _' '

I: I
8.4 As sanções de advertênçia,~tnspTsãó"tempofárlá dè participar em ,llcltaçãolê'á^pedim|nto de contratar com a
CONTRATANTE, e declarado de Inldoqeldad® para licitar o.u contratar corn|a|Admínlstrá,çSõ|P*üblIca poderão ser
aplicadas àCONTRATADA acompanhado de multa^ desconta.ndõra.dos pagamentos aserem efetuados.

ii| ' •
8.5 As penalidades serão •obrigatoriamente registradas eno caso dê.suspensãòjde líütar, a,CONTRATADA deverá ser
descredenciada por Igual período, sem pr^uízo das multas previstas-neste Còn^to edas dernals çomínações legais.

* • . rf-* ^ • ' l-il i! 1
/ t-r úteis a contar da

9.1 Compete a CONTRATANTE: • . j ; ;• i

9.1,1 Prestar as InfòrrnaçÕes eos esclarecimentos que-venham.as^er.solldtados pelaíCONT^TADA;

CIÃUSUIAN0NA-DAS-ÓBRIQAÇÕ;ES;0^ n .. / .. i
X' ••• V'/.|

!/v í---'., \ - t I «

Contrato, nos termos

r

f

dos serviços, fixando

de acordo com as

9.1.4 Notificar à Contratada

prazo para sua correção
tratada, por^escfitp," a.òcprrência de.ev|ntOal^irnperf^^ execução

w.... ^ ^."7 •'j- !]Í,r . ' ĵ
9.15 Pagar no prazo •contratado/àtlmpor.tâ^clà^correspóndentéiaos-s(i^v^ços^execu
requisições preenchidas 6njbricadai'p^8l&s usuários;vX i - |i9.1.6 Requisitar osVéículds necessáriospay _execü^ó.do£servIçòs;-^y. ^I |j ^
9.17Rejeitarosvefí^íosforadasespecÍfÍcações'do-Tecmqcle'Refér"êntia; ji ij j
9.1.8 Fazer aretenção de Impostds/trlbuVòs, quando for Qíaso. iSí •

9.2 Compete a CONTRATADA:

i! h
I i n •
I' i]

V
!: 1

u %

l l

I.•••11 ij'
9.2.1 responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes do "Teirno de Referência;
9.2.2 executar os serviços na forma autorizada eem conformidade com |as| especificações contidas no Termo de
Referência; ,, .
9,23 substituir, Imediatamente, o veículo de sua propriedade que vier a sé acidentar cu que apresentar deferto
mecânico; I, i
9.2.4 pagar todos os tributos, ta)«s, contribuições fiscais que inâdam ou venham aIncidir, direta ou indiretamente,
sobre a prestação dos serviços; , •
9.2.5mantertodososveículos corn seguro total, além do seguro obrigatório;
9.2.6 manter durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no
processo licitatórlo; !1 i
9.2.7 responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demand^;decorrentes de danos, seja por culpa sua
ou quaisquer de seus empregados e prepostos, ohrlgando-se, outrosslm, por quaisquer responsabilidade

www.saojoaodospatos.ma.gov.br •.
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decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham aser exigidas pdf força de Lei, ligadas ao cumprimento
do contrato; |; !
9.2.8 reparar, refazer e corrigir, àssuasexpensas, conforme definido nestecontrato;
9.2.9 aceitar nas mesmas condições contratuais osacréscimos ou suprestóeVque se fizerem ao valor do objeto
contratado, dentro dos limites previstos no parágrafo 1." do artigo 65, da lei n.;8.666/93.

•.1
OAUSUU DÉCIMA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ' ;

I

PODER: 02 PODER EXECUTIVO '.
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS '
15.452.0019.2028.0000-MELHpRIA E-MANUTENÇÃQ DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
3.330.39.0D - OUTROS SERVIÇOS DETERCEIR0S-:PESs6a JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA P^RIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Afiscalização dò''presente .Contrato será exerdda pôr urn representante* dàJcOhrrRAtÃNTE, designado pela
... rjtrimtr SC:r4iV<i>Mac.niio-'::iir0}rf>m nn rimo da orestac^o dos servIcQs e de tudo dará

responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive"peraiíleièrcéIros;.'pof qualquer lrrèguIar|dadVyjhda;quetf^ de Imperfei^es técnicas
..f_! ... ..i.-.v..^i%'^r:f;U^,V.írisiTnsHoWTiadonTr.^»ríiialídade''lnferiDr e*ha'ocorrência desta, não imollca en

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA \/lNCUtAÇÃO

12.1 Independentemerite de suas traiiscfições, farão parte deste Çontráto todasj^s condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços np 0Ò4/2021, .proveniente'dp'Pregão Presencial ri' 002/2p21,iréalizado pela Prefeitura Municipal de
Olho D'asua das Cun'hãs/MA .e, rio que coulíèr; na proposta apresentada pela. CONTRATADA, i! t

® .H/. .• • fr

CLÁUSULA DÉCIMATÊRCHRA- DA INK1S^CÍA'D"E yÍNCULÓ;EM^
V../Í V

13.1 Inexistirá qualquer vínculo emprégátído^emrèva-CQNtRÂfANTE.|é^^ empregados .tía CONTRATADA para a
executo do objeto do presente Contrato. ^ y*

• • '

13.2 ACDNTRATADA^&péssoal 6'diretamente "responsávèKpeld cumprimerilp|de|todas as obrigações trabalhistas dos
empregados que colocar na execução dd objeto contratado, quer de riàture2a;prevldenclária,lurídlca ou administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA,-DA SUBGONTRAtAÇÃO ,

14.1ACONTRATADA nãopoderá subcontratar, no todo, o serviço objetodeste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DAS ALTERAÇÕES

15.1 Este Contrato somente sofrerá alterações antecircunstâncias defatos supervenientes, consoantes disposições do
art. 65 da Lei nfl 8.666, de 1993 e suas alterações, por meio de Termos Acfitivós, numerados em ordem crescente e
publicados no Diário oncial.

1

CLÁUSULA DÉQMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

I . n

; ^

ím
IH.-- -

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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16.1 A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes, ou unilateral determinada 'pela
CONTRATANTE, ocorrendo qualquer das seguintes hipóteses: j, '

I

Idescumprimento ou cumprimento Irregular por parte da CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações ou
prazos; i' J*
II a subcontrataçâo total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão,cisão ou incorporação; j j
III não atendimento das determinações regulares emanadas da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, assim como as de seus superiores hierárquicos; ji '•
IV razõesde interessepúblico; i >.
Vatrasocomprovado e Injustificado naentrega dosveículos;
VIcometimentoreiterado^defaltãsníêxecuçSõTlòXóhtrâtò," •[jj j
VII ocorrência de caso fortuito ou de força' malorregularmente comproyadós êirnp^edltlvõs da ^ecuçao do Contrato;
VIII alteração soda! ,oü'modificação-da' finalidade da CONT^TADÀ, de forríia. a'*',prejudicar o cumprimento c
obrigaçõesassumidas;':.-*' \ -
IX decretação de falência.ou deferimento de.concordatada CONTRATADA; .;
Xdissolução dasociedade. \ . .. !

; „ '• . i! •; 1-1
16.2 Excetuando-se ,òs casos previstos nbs;Íncisó's'l>?je-À/lUdo'subiterh.-l6.l júesta Cláusula; a rescisão do Contrato
acarretará àCONTRATADA, aiém:dasp.enalida|aesrabívels, aVíeguIntesconsequênclas? \
a)responsabilidadecMlpo'reyentuaU'̂ reju1zbs"causadosà'boNTRATAN|re;/, ? *'b) retenção dos créditos exístentês-até'a;'a^^^^^ oressarclrneritó doi5'.ieús-dé|it05_pra co^aCONTRATANTE.
16.3 Não existindo dréditos em favpr. dafcONTTtATÀNTE ou •senàd estes InsundenWs. para' fazer- face ao montante dos
prejuízos, aCONTRATANTE ofidallzará^à CONTRATADA para p/Vcedêr-'àoVecqlhlmento, no-prazo máximo de 05 dias
úteis da data do receblme"nto do.com'uniçadp;;o.va[or:resultante dos prejulzos cle| :or.rentes da:'rescisão contratual ou da
diferença entre estes eos créditos retidos. ' ; i | ,V ^ [

15.4 Caso a CONTRATADA não efetue'p recolhimento no-prazo estipulado no subitem anterior, ovalor correspondente
aos prejuízos experimentados pelaXONT^TANTE será.cobrado judicialmente; 1 •

16 5 Oscasos de rescÍsão 'confratual serão'fòrm'atmente motivados-hos aütos.do p.rócesso^.assegurado o contraditório e
*•' ''n* •' -y-" ' 1 • I I I • " • Iaampladefesa. - '"'-i. i

:AJüsTE'r-'í'C'-''—-xV''1, • ' -'i iCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJÜSTE^r^vC: -

17.1 Pelo período de!ó2 (dotsjTtíesés os preços dos sérvIçbVjContra^ados permahe :er3(i.fixos íjlrreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QITAVA-DOS CASOS OiyiISSOS _ 'j, ?' í-/
18.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas jias cláusulas" -déste jlnstrumento serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 10;520/2002 e na-Lei 8.666/93 e suas alterações e demais
regulamentos e normas aplicáveis. { ' .

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOFORO

19.1 Fica eleito o Foro daJustiça estadual, Seção Judiciária do Munidplo deSão João dos Patos/MA com exdusão de
qualquer outro, pormais privilegiado queseja, para dirimir quaisquer questões oriundas dopresente Contrato.

Eassim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado òpnforme, as partes a seguir firmam o
presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor eforma, para um só efeito; | '
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