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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, São João dos Patos/MA,
inscrito no CNPJ sob o ns 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 ALAM J. P. DE SOUSA COMERCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Presidente Médice ns 830, Bairro Olaria, São
João dos Patos - MA, inscrita-no GNPJ/MF:sob o-n;5-20.'2ü7-.a31/G001-51', neste ato representado pelo Sr.Alam
Jornhs Pereira de Sousa, inscritp no CPF/MF sob o 954.159:633-9Í,j|cle ora erh.diante denominada
CONTRATADA, tendoemvista a contratação, considerando o disposto na lei nfs 8.666, dé'21.06.93 e alterações
posteriores. Lei federal n.2 10.520 de 17.07.2002, Lei Çornplementar 123/(^6; ^REGÃO FRESEN-IAL N2 17/2021,
homologado em;23 ,de março de 2021, têm entre si justo e acordado oseguinte:

i A .
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETODO CONTRATO

L.l -Constitui oíjjêto dO presente CONTRÁTÒÍGonfratação de:s\ryiço Mariüt£nção àe Ar Condicionado com
reposição de peças para ^átender^smecessidades dCSecretaria-MífnlçipalvCie Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Sãó Joãodosa j ri !' í

r .]i. i
RAZÃO SOCIAL: AL^M J. P. DÈ SOUSA ÇÒmJRCIO DE MATERIAIS EL^RICO
CNPJ: 20.207.131/0001-51

ih

ü r
• \ ifíi .i

Endereço; Avenlda|pres!dente MédíceVg'830,'Balrro OlariarSão;Jogo dos Patos"*-MA ,| | ,
Representante: Alam Jornhs Pereira deSoüsá\'

CPF: 954.159.633-91 "y/Zi •
lÁ c..

""lXX^^ÍtOTÊ ÇÍÍySPUT Hl WALL.7:5ÓÕ"BTÜ/H j

ITEM 1 • • ,bpCRIÇÃOX ZvdrS •ÚNJD' QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 Fornecimento e Instalação de Bbkó''âéZ?ptmle XX, 1 !l RS56,10 RS56,10

2 Fornecimento eJnstalação dêBulboTermostâto""X\, Bí - R$49,50 RS49,50

3 Fornecimerito e Instalação de Calha Dreno do Evaporadór m 1 f RS49,50 RS 49,50

4 Fornecimento e Instalação de Caracol Ventilação do Evaporador 1 RS49,50 R$49,50

5 Recargade,Gás (UNI d' 10 II RS 161,70 RS 1.617,00

6 Limpeza ar condicionado 2SJ' "RS 108,90 RS2.722,50

7 Instalação de ar condicionado "SÉRV 5 RS168,30 RS 841,50

8 Fornecimento e Instalação de Chassis PC 1 RS 105,60 RS105,60

9 Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa PC 1 RS85,80 RS85,80

10 Fornecimento e Instalação de Compressor PC 1 RS541,20 RS541,20

11 Fornecimento e instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo de Ar PC 1 RS75,90 RS75,90

12 Fornecimento e Instalação de Filtrode Gás PC 1 RS62,70 RS62,70

13 Fornecimentoe Instalação de Filtro Lavável PC 1 RS69,30 RS 69,30

14 Fornecimentoe Instalação de Frente do Filtro PC 1 RS 79,20 RS79,20
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15 Fornecimento e Instalação de Frente Plástica PC 1 R$ 69,30 RS59,30

16 Fornecimento e Instalação de Gabinete PC 1 R$ 80,85 RS 80,85

17 Fornecimento e Instalação de Héilce Condensador PC 1 RS69,30 RS69,30

18 Fornecimento e Instalação de Motor Ventilador PC 1 RS 260,70 RS 260,70

19 Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança P,C 1 RS 115,50 RS115,50

20 Fornecimento e Instalação de Painelde Comando PC 1 RS72,60 RS72,60

21 Fornecimento e Instalação de Protetor Térmico PC 1 RS82,50 RS82,50

22 Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador PC 1 RS366,30 RS366,30

23 Fornecimentoe Instalação.de Serpentina.Evaporador—.—-—— —Ir—,11 RS277,20 RS 277,20

24 Fornecimento e Instalação de Tarfipa do Evaporador ; 1.3 RS69,30 RS69,30

25 Fornecimento e Instalação de Tampa do Painel . - - Pir 1 RS ^9,20 RS79,20

26 Fornecimerito e Instalação de Termostato 1 R$,79,20 RS79,20

27 Fornecimento e Instalação de Tubo Capilar ^ 1 1 RS69,30 RS 69,30

28 Forneclmer]to eInstalação de Turbina Evapprad^^ |pGÍ-: • 1 í RS 155,10 RS155,10

29 Fornecimento eJnstalaçâo..de Válvula deíS\ryiço''̂ r"—• ifft L-1 1 ,RS99,00 RS99,00

RS8.350,65

1 - J / •• !.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO'

1. O valor deste contrato, é deNR$ 8.350,65 (oito mib^^trezentos ;e cinqüenta
centavos). 1 ! •:

reais e sessenta e cinco

2. Os quantitativos indicados ria ;planÍÍHá de Formação dé Preços,constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão 58^17/2021-|ão. mer^ estimativas, nãí);!a^arretanc oà Administração do
CONTRATANTE qualquer òbrfgâção quanto a sua execução ou pagamento.

\ 3,7 i
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL\ r ?

1. Alavratura do presente Contrat^.decpWda^^iM
fundamento na Lei ns 10.520; de 17'aé'jul'hV(^-2o!^,rna eTias demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO;\v/
v

'/ r;
.Vil

1. Aexecução deste .Contrato, bem como os casos nele omissos regulan-serãò pelas
pelos preceitoside direito público, aplicando-sè-lhes, supletivamente,|o"s|;princípios.d/Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da|Lêi ns 8:666/93 combinado com o
inciso XII do artigo 55 do mesmodiploma legal.—-

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1 Oprazo de vigência deste Contrato terá início em 05 de abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade eeficácia legal após apublicação do seu extrato, tendo início evencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

cláusulas contratuais e
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1.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entregados
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 condiçõesde serem usados;
1.5Solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado;

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

iirjf
1.7 Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimèhtofdbs çroduto/sérviço e interromper
imediatamente ofornecimento, se fofo caso., - ^ í'i. I:

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ENCARGOS DACONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

<•

1.1 Responder].em relação aos^seus empregados, portodásisldespesasdecorrentes d produto/serviço,
(íf-?.tais como:

a) salários; I
b) seguros de acidentes; " V'
c) taxas, impostos eçpntribuições;
d) indenizações;!, J
e) vale-refeição;; : [
f) vales-transportes; e

l- ..i C\s.'
V

h

•i

í

g)outras que porventura venhamia ser.criadas e exigidas pejoGoverno." f.

1.2 Manter osíseus empregados sUjeitds;às normas, disciplinarei'do,CONTRATANTE, porém sem qualquer
f • ,A 1' ' ivínculo empregatício com o orgap;.^Vt\<^-^,- " F' '

1.3 Manter, ainda, os seus èmpVegádos^idehüficadps por^„cráchá,-,qúarido^;em íraba!^ devendo substituir
imediatamente qualquer.ufn deIes^quâ:sèjá":cohsidjra '̂irfcõnveni^te àibca ordem e.l3S normas disciplinares
do CONTRATANtE; " " {cÇj'''
1.4 Respeitar as normas e procêditríéntos.de.cpntfolfe aces?aasd^ do CONTRATANTE;
1.5 Responder! pelos danos causados^cliretán^nte à^^Adrnjnistràçãp idot^ a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o forneVirnento do produtoy^seryiço, não,excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou oacompanhamento.pelo CONTRATANTE; ji j
1.6 Responder) ainda, por quaisquer danos causados diretamente a beris de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante ofomeciménto do produto/serviço;
1.7 Efetuar ajentrèga do; produto/serviço objeto da Autorização dé,, j^prnecimento/ de acordo com a
necessidade e oiintèr.esse do.CONTRATANTE, no,prazp.de_3.(três)„dias úteis,após o^récêbimento da Autorização
de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 Efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte equatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestarosesclarecimentos quejulgar necessário; e
1.10 Aobrigação 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 ns SRP-17/2021.
1.11 Caberá ainda à Contrada o atendimento de todas as condições previstas no Termo de Referência, das
destacamos o item "DA FUNCIONALiDADE ECONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO" o qual delinea as condições de
entrega dasolução, treinamento e capacitação de pessoa! do contratante e suporte.
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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 empregatíclo com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabiiidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas osseus
empregados quando dofornecimento do produto/serviço ou emconexão com ele,ainda que acontecido
em dependência do CONTRATANTE;— ; ^ """l —]
1.3 - assumir'tódos os encargos de possível demanda trabalhista; civil ou |;penal,| relacionadas ao
fornecimentodo produto/serviço, òriginariariiente ou vinculada poiiprevènção, conexão ou continência;

® / • : - ' - ^ í- • \
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e çofne/ciais, resultantes da adjudicação
deste Contrato. -

I íkh !•
2. Ainadimplência da CÓNTRATADA,,.com7éfeiJnçia^aos^ençargos estabelecidos no item anterior, nao
transfere a responsabilidade-por seü-pagajnehto"*à Admiriistraçãp5db CONTRATANTE; nern poderá onerar o
obieto deste Contrato, razãospèla^qualCONTRATADA rèhundâ ,êxprêssa"rfrehte a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiya,-pafa com ó CONTRATANTE- ' q LO-/

1 f ii \\\ í I 3

P, '
1.

CLÁUSULA NONA -DAS OBRIGAÇÕES GERAIS " '
1 \\ ' 's'

I V t
Deverá a CONTRATADA obsér!var,.também, oseguinte:^ -"li-

1.1 - expressamente proibida* a~ contrataçlo"deTseryidor "pertêricéríte ao
CONTRATANTE duranteía^yigência deste Contrato; íj/') | m' '

1.2 - expressamente"^proibida, V\veiculaçãò de publicidade açerçá 'dèste Contrato, salvo se houver
préviaIautorizaçãp'dá; '̂clministraçãT3.do CONTRATANjrE,;-e..,^ j j || -

1.3 -vedada asubcontratação^(Je'ouS^a empresa para'b'fornecime'ntordo produto/serviço objeto deste
Contrato. 'V i '• i-

l '-J' A —. t--.- -

quadro de pessoal do

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMENTOj:pÀ-F!SCALIZA^OO;- Ĵ, };
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizadoHpòr'̂ servidor designado^; para èssé fim, representando o
CONTRATANTE, permitida acontratação de terceiros pára ãssisti-lp esubsidi^jo de informações pertinentes a
essa atribuição. í' " r '' '

2.

ser solicitadas alAutoridade
convenientes.

3. ACONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante operíodo
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.

As decisões e providências:ias que ultrapassarem a competência do servidor designadó para esse fim deverão
_Competente.do(a).CONTRATANTE,_em_tempò|hábil.pará a adoção das medidas
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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 DEASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.2088.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar" nota fiscal .para liquidação.'
CONTRATANTE, mediante ordem bancária^creditada em corita corrente óü
prazode 10 (dez) diascontados,da apresèritação dos documentos junto a(ò)

e ;pagaménto da despesa pelo
çhèque nqrninal ào fornecedor no
CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento," a nota. fiscal.-vou fatura deverálestar acompanhada das guias de
comprovação dà regularidade fiscal para corfíía .^êgijfidácie^Sociai (INSS); á Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e':õ''FGTSrem-origÍnal oulierrí fotocópia autenticada.

( Try !—'' ' ^ ' ''"'i I ' I
3. OCONTRATANTE resérva-se"õl^u;eito'''âe recusár òpagamentoJsX nojátó^ciaratestàção, os produto/serviço
fornecidos não iestivererh^em^^rfeitas condições-dé íconsumo ou'emu'desacórdo! com as especificações

' '• ' -\V/ 1 *i 'KM . ! •-
apresentadas e aceitas.

/; W
y • .O i-.

indenizações devidas pela CONTATADA,liosíêrrhos-íle^^^ Contrato.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante aVpagar^^ost valorei-correspondentes a multas ou

5. Nenhum pagamento será efetuado.^ CONTRATADA enquanto pêndentkde liquidação qualquer obrigação
nara r^iroiVk. i ioitiararãr» rioc nrorftc i" Ho'compéhsação flnancelra por atraso definanceira, sem ^ue isso gerej;difeito^ à/alteração dos preços,Jou'̂ dè-cornpéris

pagamento. j • ':,Í|'C' .•
I "//.V j ...6. Nos casos de eventuais atfas^^de pagamemo,_de^e''que ^"XONTWTADA riao tenha concorrido de

alguma forma Ipara tanto, ficaXcohvericiónadó^^.quer-a-íaxa^de^^compensação financeira devida pelo
® i-, ' n s '* \ • 'v'-civt-ís/v' .15~- '' .. J I

CONTRATANTE, íentre'á data acima^ referida.erá^correspondente-ao efetivo pagamento da parcela, ser a
seguinte: --v.- |!

EM = lxNxVP

Onde: |
EM= Encargos moratórios;

y
1 - . \ ' íi /N=Número de dias ehtrè àdata prevista para opagamento eado efètivo^papment(^;yp =Valor da parcela a

ser paga. '

I= índicede compensação financeira =0,0001644,assimapurado:
l = (TX)365
I= (6/100)365
I = 0,0001644

TX =: Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

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 1® e 2®, da Lei ns 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica.obrigada-araceitar nas mesmas:condições-licitadas os:acréscimos-ou supressões que
se fizerem necessários," até o limiteòra previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.'

3.

resultante

Nenhum acréscimo ou.supressãó poderá exceder olimite estabelecido npta cláusula; sajvo as supressões
tante de acordo celebrado entre as partes contratantes.' ^ . llJl = 1' 1

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DASPENALIDADES. J lí-' t;--

1. Pela inexecução total ou.parcial desté^CÓhtfato, ou pelo dèscumprimehtó dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administraçã'o'̂ da CONTRATANTE poderá! garantidã'.;§^préviardêfesa)',ap icar à.CONTRATADA as
seguintes sanções: y;r., r, V*/ <ri lV.x7

!- M lii V-'
1.1 -advertênda; f^V i(J, „ - _
1.2 - multa de 10% (dez por centol^sobre^o valor total deste Contrato; no caso de inexecuçap total, recolhida

|no prazo de 15 (Quinze) dias corridos, contado da comunicaçâo oficialjj;
1.3 -multa de 0,5% (cinco décimby^cenTõ)"'̂ r'*diaJ,e atrasõ''e pór ocorrência, até omáximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor total desteiContrato; quando a ÇÓNTRÁJÃDÃ; injustificadaménte ou por motivo não
aceito pelo CONTRATANTE, deixar |̂de(atender totalmente àsplidtaçãc|ou|.à Autorização de Fornecimento
previstas nos subitens,1.7 e l'.8 dà'Cláusula Sétima deste ContraW-fecolhida-no prazojmáxirno de 15 (quinze)
dias, contado da, comunicação'ofícial;\\ '̂Vy_...^ í
1.4 - multa de 0,3% (três décimps-poK.ceptó):por dia de atrasb^e por^ocorrelncia, atéiO máximo de 10% (dez
por cento) sobré o valor total destè-Contraío, qüando~a-C^TRAT/^DA; injustificadaménte ou por motivo não
aceito pelo CONTRATANTE, atendéVparciajmente í sblicitação.^ÍA^^^^^ de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e1.8 da Cláusula Sétima áé^e Confràto^^ máximo de 15 (quinp) dias, contado
da comunicaçãojoficial; I; I
1.5 -suspensão temporária de participar em licitaçãó.e impedimento de' contratar com a^dministração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MÁ, por até2(dois) anosí

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública)'pelo prazo deyaté 5 (anos) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motiyos determinantes da
punição ou até que.seja_promovida.a,r.eabilitaçâõ.pèrante_a,própria,.autdridade.que"'áplicou a penalidade, a
CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadaménte;
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
Cadastrode 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 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 licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados:-——-————

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESCISÃO
/

ií-'f

j.; f-' ?,
1. Ainexecuçãptotal ou.parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto-nos artigos 77 a 80 da
Lei n9 8.666/93. i A

-J1Í'q; Vf- ^ .2. Arescisão dò Contrato poderá ser: ™

2.1 -determinada por ato'unjlàterahe escrito da AÜministraçãò^doJONT[Í(\TANTE,m^ casos
incisos Ia XII e XVII do ártigc)-78 dã^ei^mencionada, notificàndo-se a'CONTRATADÁ,com =•
de 30 (trinta) di^s; V
2.2 - amigável! por acordo entre.,as partes, Ted.uzidai\a \termo np;procejsso,
conveniência para aAdministraçãd^do CONTRATANTE;" Ml!;
2.3 -judicial, nps termos da legislação vigente sobre a^inatèria. |

D. da licitação.

enumerados nos

a antecedência mínima

desde que haja

i3. Arescisão jadministrativa ou .'amigável'deverá"ser-precedidà/^e^auto^jzação escrjta e fundamentada da
autoridade competente. -v '

^ V )
l\\i

/:7r-\\vv,
! . -—v' Mj''' / í .1 .

de rescisão^cóntratuahsérâo formalmente motivados nos-autos do
s. — .. 11. \ -.\t \ : i .riV f

3.1 - Os casos
s—i - v. \ - í ,!iy/ , t

contraditório e a ampla defesaM\\\v\ // yÂ* i iI• .-ji-í; íHí' I I
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVÀ - DA VÍNCÜtóÇÃO.AO EDlTAt,;À.RROPOSTA bÁfCONTRATADA EAO TERMO DE

I - ;v<- • I

}rocesso, assegurado o

REFERENCIA J " ' •£-; ( í f (

i - - - ^

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregâqm2l'SRP-17/2021, cuja|
doSr(a) Géssyka Raflégia Lima Sousa, eda proposta dá CONTRATADA. í!'

líMi.

realização decorre da autorização

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO /

1. As questões _.d6Còrfêntes__ .d3_-6X6cução deste,^Instrumento, ;çi"üe,,Lnâo--possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município deSão João dos Patos, com exclusão
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza evalidade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias deigual teor e
forma, para que surtam um sóefeito, àsquais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTEe CONTRATADA.

São João dos Patos - MA, 05 de abril de 2021
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PREFEITURA MUNÍCIQAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA

C.N.P.J. nQ 06.089.668/0001-33
Géssyka Raflégia LimaSousa

Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

ALAM J. P. DE SOU^COMERCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICO

CNPJ ns 20.207.131/0001-51
Alam Jornhs Pereira de Sousa

Representante Legal
CONTRATADA
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