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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N5 31.342.177/0001-08

Secretaria Municipal de Educação

CONTRATO N' 050417004/2021
PREGÃO PRESENCIAL N^17/2021
Processo Administrativo 2901001/2021

unicef?^

Pelo presente Instrumento particular, de um lado o Município deSão 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 Secretária Municipal de Educação,
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, portadora do CPF ns 986.676.024-34, 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 n® 830, Bairro Olaria, São
João dos Patos - MA, inscrita-no CNPJ/MF sob on.s-20;207-.13i/0001-51,jneste-ato representado pelo Sr. Alam
Jornhs Pereira de Sousa, inscrito no CPF/MF sob o,n.e 954.159.633|9l! de ora |em diante denominada
CONTRATADA, tendo em vista acontratação, considerando odisposto naljei h.2 8.666,]de 21.06.93 ealterações
posteriores, Lei f^éderal n.s 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 123^Ò6,| PREGÃO PRESENCIAL N- 17/2021,
homologado em'23 de março de2021", têm entre si justo ê acordado osegulnté: l . i.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO ' A'
: A:-- .'A í - ^ -

L.l -Constitui objeto do presente CONTRATaCohtrataçâo dé.Seryiçofde Manútençãojde Ar Condicionado com
reposição de peças para atender ás necessidades dá.Seçretaria^MupIcipal de^EBucação da Prefeitura Municipal
J- ,.5._ •'S V A' • í A',' •li'.' !i
de São João dos Patos - MA.'-

[íí

li;

ii-

; LOTÉ06,-SPLIT-HI W>^Í;Ò18.000BTU/h'/ÍI j ? |
ITEM ; ípÉSCRIÇÃO i 'X' ,j UNID QUANT. V.ÜNIT. V. TOTAL

1 Fornecimento e Instalação de BÒtãõdé Controle í ípí: 2 í RS79,20 RS 158,40

2 Fornecimento e Instalação déBulboTermostato Vç • RS69,30 RS 138,60

3 Fornecimento e Instalação cJe Calha Dreno^do Evaporador ^ 2 !! RS /9,20 RS158,40

4 Fornecimento eInstalaçãoBeXaràcoj Ventilação do Evaporadorfl • 2 i| RS217,80 RS435,60

5 Recargade Gás \ ' iÚMD,' 35 i RS128,70 RS4.504,50

6 Limpeza ar condicionado ã'A_ ,SEpV; 35 1 •RS 214,50 RS7.507,50

7 Instalação de arcondicionado ~'\ X""!'-- XS)" 6ÈRVv 10 li RS118,80 RS1.188,00

8 Fornecimentoe Instalação de Chassis "0^,,-'/'
1 }• 1

2 li' RS 80,85 RS161,70

9 Fornecimento e Instalação de Chave Rotativa liPÇ ; 2 RS699,60 RS 1.399,20

10 Fornecimento e instalação de Compressor r.pç. 1 li RS,99,00 RS 99,00

11 Fornecimento e Instalação de Defletores de Direcionamento de Fluxo deAr fiPC •
L . J 2 ii R'$ 99,00 RS 198,00

12 Fornecimerito e Instalação de.Filtro de Gás X'pc,. .2-" RS82,50 RS 165,00

13 Fornecimento e Instalação de FiltroLavável PC 2 RS82,50 RS 165,00

14 Fornecimento e Instalação de Frente do Filtro PC 2 RS82,50 RS 165,00

15 Fornecimentoe Instalação de Frente Plástica PC 2 RS70,95 RS141,90

16 Fornecimento e Instalação de Gabinete PC 2 RS227,70 RS455,40

17 Fornecimento e Instalação de Hélice Condensador PC 2 RS303,60 RS607,20

18 Fornecimentoe Instalação de MotorVentilador PC 1 RS 115,50 RS 115,50

19 Fornecimento e Instalação de Parafuso Segurança PC 2 RS 102,30 RS204,60

20 Fornecimento e instalação de Painel de Comando PC 2 RS80,85 RS 161,70

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
Página 1 de 8



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ NS 31.342.177/0001-08
Secretaria Municipal de Educação unicefa

21 Fornecimentoe Instalação de Protetor Térmico PC 2 RS 475,20 RS950,40

22 Fornecimento e Instalação de Serpentina Condensador PC, 1 RS376,20 RS376,20

23 Fornecimentoe Instalação de Serpentina Evaporador PC 1 RS108,90 RS 108,90

24 Fornecimentoe Instalação de Tampado Evaporador PC 2 RS 128,70 RS 257,40

25 Fornecimentoe Instalação de Tampado Painel PC 2 RS 102,30 RS204,60

26 Fornecimento e Instalação de Termostato •PC 2 RS 90,75 RS 181,50

27 Fornecimento e instalação de Tubo Capilar ,PC 2 RS 155,10 RS 310,20

28 Fornecimento e Instalação de Turbina Evaporador PC 2 RS 112,20 RS224,40

29 Fornecimento e instalaçâcde valvula de serviço . - ^nr •RS 112,20 RS224,40

" . 'TOTAL • , , llt \ 1- J RS20.968,20

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

1. Ovalor deste contrato, éde R$'20.968;20'{vinte miíi^noyeéentos esessenta eoito rêaife vinte centavos).
\ • y"' ^ ' !i I

^ » !l ' I

2. Os quantitativos indicados_ha Planilha ^de.-F^orn^çãS^de^Prl^^ apresentada pela
...^rsA-r.r..A _c p.-^ o-í""?rrtQromonVo aci-ímati\/n'<;. não acarrètando a Administração do

CLÁUSULA QUARTA-DA EXECÜÇÂÒ'dÒCONTRATO ( f ]

1. Aexecução deste eontrató,lbém>cpmo(òs casos nele omtssosjegular-serao^ pelas, ,
pelos preceitoslde direito púb\icp,V;àpíicand^-se-lh^^^
Contratos eas disposições de dlreitVpriva_dõ^n^.forma. '̂ã^tJ^o^4,-da^,L^^ combinado com oinciso XII do artigo 55 do mesmo dipiõnía ,legal. , j, | .

3U1NTA-DA VIGÊNCIA E:DA"EF1CÁGÍA?>^,- Vrr<l^' M'y Ü,

1 Alavratura (Io presente 'Contmto decoiTe_d_a .realizaçÉò"dò ^I]re SRP-17/202Í, realizado com
fundamento na Lei n^ 10.520, de 17Íde-julho de-2002,-ná Lei rí® 8:666/93 elnas,demais normas vigentes.

'' f 'á í r • í

icláusulas contratuais e

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA ÉoÀ EFIÇtóíÁ?^,--^
I ' ' •"

1oprazo de vigência deste Contrato terá início^enir()5:de:abril de 2021^inguindo4e emiai de Dez^bro
de 2021, com validade eeficácia legaf após apublicação do seu extrato, tendo,Início yencimento em dia de

I.- J 1 I— .... ......li.Sr A a Inrliiír n llltimn 1 li' 'expediente, devêndo-se excluir o primeiro e Incluir oúltimo.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO Ç0NTRATANT£

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do'CONTRATANTE para aentregados
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 a
CONTRATADA;14 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;

J!
1;'

'J í'|

í-i'
P''Ih

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA Página 2 de 8



PREF E ITITR A DE.

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N5 31.342.177/0001-08
Secretaria Municipal de Educação

\0

unicefíi?

1.6Soiicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o
fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato;
1.7Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS ENCARGOS DACONTRATADA

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 deacidentes; ' - • |lí,
c) taxas, impostos.é contribuições; i] \
d) indenizações; y }];'
e) vale-refelçâo;-
f) vales-transportès; e
g) outras que porventura venham a sercriadas e exigidas^pelo Governo.
1.2 Manter osjseus empregados sujeitos às-jiorm]as .dXsciplÍn^^^ GONTRATANTiE,
vínculo empregatício com o_órgão; ['•íl-,--' ''' Si
1.3 Manter, ainda, os se'us-empfégadoS;identificádõs por crachá,^-guando'em'trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer uW deles que séja considerado jnconveniente àfeoa ^órdeni eàs normas disciplinares
do CONTRATANTE;' --r' i! • !

Respeitar as normas e procedimentos^de contrple.eà«^^ às dependências do CONTRATANTE;
Responder, pelos danos caúsádos di'retamente'|a AdministraçãoSclo CONTRATANTE! ou a

1.4

1.5 —, -- j f.
decorrentes de sua culpa ou dolo;•durante o fornecimento^do produto/ser^viço, nao
essa responsabilidade afiscalizaçâò^òu òacompanhamento pelaCONTRATÂNTE; . j
1.6 Responder) ainda, por quaisguer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasiohãdos^ppr seus empregados durante ofornecimento do produto/serviço;
1.7 Efetuar a jentrega do/pfpdutò/sèrylçò objeto da Autorização de/Fornecimento, de acordo c(
necessidade eoiinteresse do CG^TR^TANTÈ, no prazo de 3(trêsj^dias úteiS(apósio recébir
de Fornecimento expedida pelõ do Seryiço de Airnoxarifado;,.'/ '•'-j/'- J'.rV , .
1.8 Efetuar a troca dos prodüto/serviço_considerado^-sem condições dei consumo, no prazo máximo de 24
(vinte equatro) horas, contadas dó recebÍm~^to.dá çómlJniM pelo Serviço; de Almoxarifado;
1.9 Comunicaríao Serviço de Alm'oxár[fa'dp do_eÒNTRATÁNtE/ por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente eprestar os esclarecimentos qué jüigarmecessário;.e<^- j|' | | |
1.10 Aobrigação de manter-se, durante toda aexecução dò contrato, ern 'cónipatibilijjade cpm as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Prejão ns SRP-1;7/2021.
1.11 Caberá ainda à Contrada o atendimento de todas as condições previstas no Termo dè Referência, das
destacamos oitem "DA FUNCIONALIDADE ECONTRATAÇÃO DA SOLUÇ,^Ò"j oqual delineà as condições de
entrega da solução, treinamento ecapacitação de pessoal do contratante suporte, j /

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, obrlgando-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;

r

ji
i? í!"

-n

porém sem qualquer
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1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penai, relacionadas ao
fornecimentodo 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 CONTRATADA, com referência 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.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS •

1. Deverá a COr^TRATADA observar, também> o seguinte:

í

"1
i •

li:/ " ij' ' i' 1
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao {,quadro de pessoal do

CONTRATANTE durante avigência deste Contrato; j !
1.2 - expressamente proibida, a veiculaçãõVdeípubjicidade acerca Ideste Contrato,

. . í _ -".-.'v-r-i. li'; 1 '•prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e... <̂• |
1.3 -vedada a subcontrataçâode^qutrà empresa pára oTornecimento do pn

Contrato. /.w-.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO AGOMPÁNHAMENTÕ EDÁ FISCALIZAÇÃO
^ \/ ' íji O ' ' I i

1. Este contrato será acompanhado e fÍscalizado'pór^sW^,dordésignadp-para esse.fim, representando o
CONTRATANTE, permitida acontratação de-terceiros para assisti-Ío,.eJsubsidiá-io de informações pertinentes a
essa atribuição, i 'V ? | ' '

salvo se houver

produto/serviço objeto deste

2. As decisões eprovidências qüé,ultrapassarem acompetência dó^servidòr designado para.esse fim deverão
ser solicitadas á AutoridaderCompetente^doja) C0NTRATANTE,yerh'temp9rhábil paraja adoção das medidas
convenientes. I • í

3. ACONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração dò GONTRATANTE, durante o período
de vigência do Contrato, para represerita4a;adniinistrativarpente:sempre quefor necessário. ;

I / i f ' .1,1. li i
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO --

\ .(•

'1 t, I „ I .

' V r '

1. Aatestação dás faturas correspondentes ao fornecimento do produto/ser.v ço caberá| ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim;

í' ||'
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA J ,

; _

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; 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
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1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no
prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos juntoa(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de
comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal dodomicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusaro pagamentose, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações
apresentadas e aceitas.

EM = lxNxVP '

Onde:

EM = Encargos rhoratórios;

I .• \\\\ A , . Ô . f -i ' . .
N= Número de diasentre a data prevista.para ò pagamento e a do;efetivofpagamento;
ser paga. [ '

I= índice de compensação fina'"ncelra=JI),0001644, assim apurado:-,.'/.- i ,
I=(TX)365 i • •>—\ C v '̂' '•
1=(6/100) 365 i if
1=0,0001644 1 ''r r i-P iú'
"Dí =Percentual clá taxa anual =6%. • '—.X | i.

i I

o ;

í! : i,

' hr• i''

\s//

í V i ' * ^
4. O CONTRATANTE poderá deduzir ,do montante a pagar os valores icorrespondentes a multas ouindenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. |p ^ |
5. Nenhum pagamento será efetuado àCONTRATADA enquanto penden^ de,liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dosipreços, ou de comperisação financeira por atraso de
pagamento. ! -- ^ |í , 1' '

! ' • ^ ' •- Í M f ' i
6. Nos casos 'de eventuais atrasos delpágarfíento, |desÕè;\iue."á~}cONXRATADA não tenlia concorrido de
alguma forma ipara tanto",^ficaT. convencionado Lqúé a financeira devida pelo
CONTRATANTE, lentre a data ,acima'referida e a correspondente áo efetivó^pagamento da parcela, ser a
seguinte: [ AV^ í ' '

' \ Tv- ; .' r- -.V's. \ 3 Ü

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída
posteriormente.j

t

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 dasdevidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No Interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor iniciai 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 22, da Lei n2 8,666/93.

2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite oraprevisto, calculado sobre o valor a ser contratado.

í •

S/P - Valorda parcela a

I t

' em fatura a ;ser apresentada
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3. Nenhumacréscimoou supressão poderá exceder o limiteestabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelodescumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez.por cento) sobre o valor total-deste Contrato, no^^caso-de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado dã comunicação oficial; |,ri | ' |1 |
1.3 - muita de 0,5% (cinco décimos porcento) por dia de atraso e pôr ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre^o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, ihjüstificadamente ou por motivo não
aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à sollcitaçãd|ou à Autorização de Fornecimento

máxínio de 15 (quinze)

máximo de 10% (dez

por cento) sobre ovalor total-deste Cohtrátò,'quando aGONTfC^TÃDA, ihjüstificadamente ou por motivo não
aceito pelo CONtRATANTE/átehderparçialmente à;ró!içitaçãobü;àÁutor^ação dè Forn^ previstas nos
subítens 1.7 e1.8 da Cláusula Sátrmabéste Contrato, récolhlda nb-prazo max[md'de 15 (quinze) dias, contado
da comunicaçâo;oficial; V ' ij 1

; d'? i-:. f-; íj •; \ i .. . .
1.5 - suspensão temporária de participarem licitação e impec^mento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE'SÃ0J0Ã0^PAT0S/Ma1 pof até 2(dojs) an^" ; | j

' 'i '̂} i 4 li •
2. Ficar Impedida de licitar edeiçontratar com aAdmínisbaçâo-Públiça; jpeió prazo de até 5(anos) anos,
garantido o direito prévio da citação elda ampla defesa, enquanto'perdLirát:em os motivos determinantes da
punição ou até "que seja promovida'perante a próprià autoridade que |áplicou a penalidade, a
CONTRATADA que: ' Íí , VÍ:.'; S i

' i'r' • i
2.1 -ensejar o retardamento da execução do objet^o.deste Contrato;^;.. "/•
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadan^nte;> —
2.3 - comportaf-se de modo inidôneó; •
2.4 -fizer declaração falsa; /> '*
2.5 -cometerfraudefiscãi; '-y/
2.6 -falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixarde "entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa..

'c..

íl'!

; L,

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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DARESCISÃO

1. Ainexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei n9 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito daAdministração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos i a XII e XVil doartigo 78da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima
de 30 (trinta) dias;

•" W b'- *

2.2 - amigável, por-^ácordò entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
conveniência para áAdministração do CONTRATANTE; ||
2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria. |

desde que haja

3. A rescisão iadministrativa ou amigável deverá ser, precedida de autòr zação escrita e fundamentada da
autoridade competente.

; - . ...
3.1 - Os casoside rescisão-contratuallserâò-formalmentéTmotivados nos

j . I V li -
contraditório e a ampla defesa;-:./--- ;i fj

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA"DA VÍNCULAÇÃO AOÉDITAL, ÀPROPOSTAjDA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA | ([/' ^ 1

I *. V ; - ' —-I - i/' II i

1. Este Contrató.fica vinculado aos termos-do-Pregão-iis SRP-17/2021, cuja [realização decorre da autorização
do Sr(a) Marianrja Lyra da Rocha sàntFs"Teixeifsi7e"danproposta"da''CONTRATAD'A. 1- •

i ' í

autos dojjprocesso, assegurado o

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-DO fÓrÒ

1. As questões decorrentés'/[da\\ execução deste Instrurnento, que, ^não possam^ ser dirimidas
administrativamente, serão processaclas ejulgadas no Foro do,.Münicípio^de-Sãp João, jdos Patos, com exclusão
de qualquer outro por mais privilegiadò_què.sej'à:A / H, [ i j

E, para firmeza évalidade do quefoi-pãçtuádo, làvroü-sé"o presente Contrato,em 3(três) vias,de igual teor e
forma, para quejsurtam um só efeito, às' qüais,'-deppis de'lidãs;^ò;assinadás pelas representantes das parte,
CONTRATANTEé CONTRATADA. '/>' '

São JoãoidoslPatos -'MA, 05 de abril de 2021
•#i* f < I. /

)•' i

PREFEITURA MUNICIPAL^ SAOyOÃO DOS PATOS/MA
C.N.P.J. n9 06.089^8/0001-33

Marlanna Lyrada Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

CONTRATANTE

ALAM J. P. DE SOUS/ytpMERCIÕ'DE MATERIAIS ELÉTRICO
CNPJ tt^O.207.131/0001-51
Alam Jornhs Pereira de Sousa

Representante Legal
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