
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ m 06.089.668/0001-33

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

Licitação na Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço por Item

Processo Licitatório n^ 14/2021

COMPUTEXINFORMÁTICAvLTDA - - : ••
CNPJ n" 04.097.715/0001-65
Av. Presidente Médici, 2640, Centro, São João do Patos/MA

I, , , >

unlcef(í?)

* • »i

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e cessão de
direito de uso'de link de acesso à Internet'banda JargaVpara atender as necessidades das diversas
secretarias do Município de São João dòs'fatos/MÁ"para'o-'exércíclo de:202Í. •|

Comunicamos' ^üe-a contratação supra, fora deyidarnenté^ autorizado por meio de Ato
da Secretário Municipalde-Adminlstraçãò,'conforme'documentaçãò acostada aos autos licitatórlos.

• ícv'* 11 J !; 1
Portanto, fica corivocado V. S., para rio prázojnáximo de pS (cinco) dias úteis, a contar

do recebimento da presente; convocação,, firmar o respectivo ínstruménto Contratual e iniciar o
fornecimento do objeto ora contratado. .

, \i.. \}.t'• /•'

^'São João dos Patos/MA, 14 de maio dè 2021 ' '
r _ ^ / 11 \

ícaro Kairo tayarís dos Santos
Chefe do Departamento de Compras

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 - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO N9 1405001/2021
PROCESSO m 0701004/2021
PREGÃO PRESENCIAL NS 14/2021-CPL

«am

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE | SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

PATOS/MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA COMPUTEX INFORMÁTICA LTDA, NA FORMA
ABAIXO: I

A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, cóm sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, através jJa Secretaria Municipal de
Administração, representada-pelo(a) Sr;(a) Suzana-Maria Leão Coelho-de-Sá,- Subsecretária Municipal de Saúde,
portadora do CPF ns 912.452.493-04, e a empresa COMPUTEX INFORMÁTICA LTDÁ, ibscrita no C.N.P.J sob o n.5
04;097.715/0001-65, corp sede na Av. Presidente Médiçi, 2640, Centro, São

I *

João do.Patos/MA, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, /^ntbnio Oriohe Coelho de Sousa,
C.P.F. n.5 751.893.053-68, têm> entre si, ajustado o presente CONTRATO N® 1405001/2021, decorrente do Pregão
Presencial n2 14/2021-CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo ns 0j}^pibp4/2021, submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo e àos preceitos instituídos pela Lei Federai n^ 10.520/02J,aplicando-se, subsidiariamente,
no que couberem, a Lei Federal ns 8.666/1993 è suas alVeràçõés posteriores, a 'liei Complementar ns 123/2006
alterada pela Lei Complementãr,n9 147/2014 edémais normas pertinentes àespécie jj; j j

• : 'v."-,.' • If í|'i í"
CLAUSULA PRIMEIRA r DO OBJETO - O presente instrumento tèm por pbjéto a-Contrátação de empresa especializada
para a prestação dós serviços de'liçençà,è-çessão de«direitóvde uso dèllnk de acesso àInternet banda larga para
atender as necessidades da SecretariârMunicipaTde Saúde dó^Município'çle_São João'dòs Ratos/MA, para oexercício
de 2021, de acordo com as especificações définidas no fefmp de Rèférenciá constante np Anexo II do edital da
licitação em epígrafè e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA. '

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - Òvalor global do presente Contrato é .de R$
reais), conforme Planilha abaixo: . . \ ^

1.116,00 (Mil cento e dezesseis

Item • bescrlção.dó Produto \ Úriid^ •' '1 V. Mensal V. Total

1 200 ME6AS - SECRETARIA DE SAÚDE ^ CONEXÃO FIBRA ÓPTICA • . - • .A ' ! RS93,00 R$ 1.116,00

^ r total 7 f--": * lí '! 1 R$ 1.116,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULACÃO -Integram o orásénte Contrato! independe

.1-Edital do Pregão Presenciarn.s 14/2021 é seus anexos;-' " ;
II - Proposta, documentos anexos é lances, firmados pela CONTRATADA em 03de maio dé 2021. j

nte de transcrição:

CLÁUSULA QUARTA - DÁ VIGÊNCIA - O prãzo de vigência do presente Contrato será a partir da data de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2021. " - .' • ji'

j

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO - O recebimento dos serviços será feito nos termos da Lei n'
8.666/93. '

PARÁGRAFO ÚNICO - O recebimento e atestado dos serviços dar-se-á por comissão ^ou servidor designado pela
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta
apresentada, e ainda, quanto a qualidade, assiduidade, pontualidade e quantidades solicitadas na ordem de serviço.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será
fiscalizado pelo CONTRATANTE, mediante servidor designado para esse fim. j
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
aceitação definitiva dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente
atestada pela Administração, após a aceitação dos serviços, cumpridas todas as exlgenciasjcontratuais.

I
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, acompanhada
da Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do
FGTS), Prova de regularidade relativa àJustiça do Trabalho, mediante apresentaçãojda Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT) e Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívidai Ativa da União e Débitos
Previdenciários (Certidão Negativa Unificada da Fazenda Nacional), Certidões Négativfas de Débitos e da Dívida
Estadual, bemcomo dosdocumentos constantes noTermo de Referência. '

' I

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada também das seguintes
comprovações: -

a) Recolhimento da -contribuição previdenciária, quando for o caso, estabelecida píárã o (empregador e seus
empregados, conforrne dispõe oartigo 195, §3^ da Constituição Federal, sob pena dè;rescÍsão contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Anota fiscal em duas vias, acompanhada dás certidões inegativas,,demais documentos
constantes no parágrafo anterior e solicitação de pagamento,"deverá ser entregue riojsetor de protocolo, o qual
encaminhará ao SetorCompetente da, Prefeitura" Münicipal de São João dos Patos/MA'para juntada ao processo de
contratação Juntamente com os documentos"!relátivòs ao pagaméntò.':,^;" > j '
PARÁGRAFO QUARtO - 0 pagamento somente será efetuado após o adimplementpidas obrigações contratuais
pertinentes, conforme art. 40,'§ 32, Lei h28.666/93.-. • \ '

PARÁGRAFO QUINTO - O Contratante efetuará a retenção ê o.recolhlmènto'de tri
exigir. ' • • -

! • ! 'I
}Utos, quando a legislação assim

. í

PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de atraso" no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE jda fatura apresentada pela
CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma deatualização nionetária|do respectivo valor, na qual
poderá incidirjurosmoratóriosàtáxa'de'0,5% (cinco décimos por cento), ao mês. jj ' ?|
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagámentò-devidò-seja antecipado pelo CONTRATÁNTE, o,respectivo montante sofrerádesconto proporcional, nas,mesmas condições estabelecidas no'parágrafp quinto. j 'j j
PARÁGRAFO OITAVO - Opagamento será'efetuédp("pélò COfÍTRATÁNTÉ, a'CONTRATADA(, mediante Ordem Bancária,
no Banco do Brasil, Conta Correnten2 17.38Ò-0,/Agência n2 0603-3.

, ' ' ' y

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO - Os préços fixados para o objetò deste contrato serão fixos e
irreajustáveis. ' . f '

CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PREÇOS - Os contratantes têm direito ao equilíbi;io econômico financeiro do
contrato, procederido-se a .revisão em razão de. fato imprevisível ou. previsível,-porém com conseqüências
incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas. 1

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REPACTUACÃO DO CONTRATO - É admitida repactuaçãò deste contrato, desde que seja
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuaçãò será contado a partir da
data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta sé referir, admitindo-se, como
termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da
apresentação da proposta.

I

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas repactuações subsequentes à primeira,o interregno de 1 (um) ano será contado a partir
da data de início dos efeitos financeiros da última repactuaçãò ocorrida.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATADO poderá exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito à repactuação dos
preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. Caso o CONTRATADO não efetue de forma
tempestiva a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preciusãó do direito de repactuar.

PARÁGRAFO QUARTO • As repactuações serão precedidas de solicitação do CONTRATADO, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas|de composição de custos e
formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo jda categoria que fundamenta a
repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em
cada um dos itens da planilha a serem alterados. ' |

I

PARÁGRAFO QUINTO • O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pelo
CONTRATADO. - - - — . - . „ _ |
PARÁGRAFO SEXTO -.Os novos valores contratuais decorrentes da.repactuaçãp produzirão efeitos:

a) A partir da assinatura do terrno aditivo;
b) Em data futura, desde,qué acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem
das próximas repactuações futuras; ou • " íT-
c) Em data anterior à repactuação, exclusivamerité^.quando a repactuaçãp envolver revisão do custo de mão de obra e
estiver vinculada alinstrumento legal, acdrdò,;cohvènção ou'sehtença normativa!'[podendo a data estipulada no
instrumento para o iníclp dos éfeitòs financeiros do reajuste saiafial:ser considerada.para eféitojde compensação do
pagamento devido, assim como'pará a.contagem da anuaiidade emTépactuáçõês futuras.' •

í ., .\ -- . . _ ,^ 11 •! ;
PARAGRAFO SÉTIMO - O, CONTRATANTE devera assegurar-se de que ós preços contratados são compatíveis com

aqueles praticados nb mercado„de forma a garantir a continuidade da contratação vantajosa. /,

PARÁGRAFO OITAVO - O CONTRATANTE'poderá prever o pagàméntb" retrpativo
repactuação permaneceu sob sua análise, por melo de Terniò'dê Reconhecimento de

' -T ' .'i; i

de periodicidade para concessão

do período- que a proposta de
Dívida. .í'

PARÁGRAFO NOVO - Na hipótese •do. itérn;.ánterior, o períòdd ,que á-proposta permaneceu sob análise do
CONTRATANTE será çontado como'tempo decorrido para fins de cpntagem da anuaildadeda próxima repactuação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRiMEIRA- DA DOTÀCÃO ORÇAMENTÁRIA"-Os recursos financelrós para cobertura do presente
contrato correrão à conta da dotação orçamentária seguirite:''

ÓRGÃO 07 Secretaria Municipal de Sãúdê " 1- '' '
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0003 2.034 Manut e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGtJNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Caberá à CONTI^TADA, além das obrigações
previstas no editai eno Anexo ü, Termo de Referência, do Pregão Presencial 14/202l|:| '

, I

a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
b) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato,
ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; j
c) fornecer o objeto no prazo, locai indicado, na qualidade e condições previstas no Terrno de Referência, bem como
de acordo com a proposta e o editai do Pregão Presencial 14/2021; :
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

li-
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e) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE; '
f) Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação;
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; I
h) Cumprir rigorosamente os prazos e as demais exigências constantes do edital e seus anexos;
i) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; |
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações'por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial 14/2021 e rieste contrato.

I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA—DAS-OBRIGAGÔES-DO CONTRATANTE—-Caberá ao-CONTRATANTE além das.. -T... , ; , j
obrigações previstas no,edital e no Anexo II, Termo de Referência, do Pregão Presencial 14/2021: j

a) prestar as informações e os esclarecimentos, relativos a esta contrataçâp, que] veriham a^ser solicitados pela
CONTRATADA; . - ' • ' |l i,, j ' |
b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do objeto e Interromper imediatamente
aexecução, se for o^caso; • ' |jj '• * . |
c) permitir acesso dos emprégados da CONTRATADA %--suás.dependências, sempre que necessário à execução do
objeto, nos horários previamente acordados;-?) - |í ' i
d) rejeitar, no todo ou em palTe,"os-equipárrrentos èntregués ém''dèsacordò'com<as especificações e obrigações
assumidas pela CONTRATADA;.. • " " í
e) fornecer atestados de capècidáde técnica,-quando solicitado e des°dé que/a empresa tehha^ cumprido com suas
obrigações contratuais; . ;T\ ||| "H |
f) efetuar os pagamentos devidos, observadas ascondições estabelecidas nò'corítratd ,e noTermo;de Referência.
g) Designar uma comissão ou servidpr,''ó.qual ficará responsável pela fiscáljzàçãpe acprnpanhamem^ do fornecimento
dos serviçosconsoante às'especificações rioTermo"dè Réfèrência."
h) Indicar o local para ò fornecimento via Ordem^de Serviços;' "
i) Proporcionar todas as facilidadesiparai^quep Fornecedor possa cumprir/suas obrigà^es dentro das normas e
condições deste processo; , \

b)

c)

CLÁUSULA DÉCIMA QUÁRTA -DO InÀdIMPLÉMENTO ESANCÕESv' ' - 7'/

Odescumprimentò, total ou parcial;/dV^qua[qüèr das^brigações:òVp.,esta^Íecidas,'̂ s^^^ a CONTRATADA às
sanções previstas ná Lei Federal hs10:520/02,'aplicándo'subsidiáfiàmenté'̂ 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ò atraso injustificado no cumpnménto da obrigação s"ujeitará:a Contratada à aplicação das
seguintes multas de mora: . . jj| ;i

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do'féspectivo fornecimento; em caso de recusa,
injustificada, na entrega dos serviços; •• , |j /
Multa moratória diária de'2% (dois por cento) sobre o yalor dò respectivo fornecimento, em caso da
não"substituição de serviço recusado pela CONTRATANTE; f''"!
Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em
caso da falta de fornecimento, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até
o limite de 10% (dez por cento); ;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência; ' ]
b) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do Contrato; i
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de Icontratar com a Prefeitura

Municipal de São João dos Patos/MA, pelo prazo de até 02 (dois) arios; |
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja '
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d"' poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b". ,

I

PARÁGRAFO QUARTO - ACONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas nó Parágrafo Segundo, dentre
outras hipóteses iegais, quando: | |

a) Fornecer os serviços em desconformidade com o especificado e aceito; I
b) Não substituir, no prazo estabelecido, os serviços recusados pela Contratante;
c) Descumprir os prazos econdições previstos neste Contrato. I

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévÍo da-ampla defesa,-ficará lmpedida-de licitar e contratancóm a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA;^peio prazo de até, 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem osi motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabiiitação perante ã própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
da aplicação das multas previstas neste instrumento edas demais cominações legáis^l! ;''i |

' " li - ' 1
PARÁGRAFO sexto!- Caberá ao Gestor do Contrato propor a apücação das penalidadés.previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem á proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMÒ - Após a.aplicação dejquálquéf penalidâdé^será>felta comunicação escrita à CONTRATADA e
publicação na imprensa ofic!aí,'̂ pnstãnd9 o.fündamentõ legal, éxclü(dós,os'casos dèvaplicaçãq
advertência emulta de mora! V' '>.•>' ! - XVi iM l i

> • ----- >-

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão sér recolhidas'nÒ, prazo de 05"(cinco)
notificação, em conta bancária a sèrjnfòrmadà pela CONtRÁTÂNTE.^, '

das penalidades de

dias.^úteis, contados da data da

PARÁGRAFO NONO - Os valores dasmüibs poderão se'r'déscontados"dos'"pagarrientos devidos péía CONTRATANTE ou
cobrados diretamente da CONTRATADÂ; amigável ou judidáimente.vr" ^ ?

i • ' •• (,>i I'-! • ii
PARÁGRAFO DÉCIMO • Nenhum pàgãfnénto'será feito à CONTRATADA árites dépagas.oii feievadàsas multas que lhe

t (A-, . v ... , • a (. i
tenham sido aplicadas. . ' \ . , /? .i... s , j i

; 'v.ViS ' I . 1 i
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO VA ihexecução,-tota! Oü.pafcial, .deste contrato ensejará a sua rescisão,

I i' '

nos termos da Lei ns 8.666/93, com ás'-cónsequências_:contràtuais previstas-no rneshiq instrumento legal, na Lei n.s
10pnn Friital Ha liritaran pm pníerafpj "V..' " -! I10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

i

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir.úníiateralmente o rèspeci
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nS8.666/93.'

Vo. Contrato, nos casos previstos

CLÁUSULA DÉCIMÀ SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO Òbrisa-se a CONTRATADA a
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações jpor éle assumidas, todas as
condições de habilitação .e qualificação exigidas no edital do.Pregão.presencial 14/2Q21.è néste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha
a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n^
10.520/2002 esubsidiarlamente a Lei ns 8.666/1993. ' i

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO - Este Contrato entrará em vigor após a sua assinatura, com eficácia
mediante a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de São João dos Patos/MA ou Diário Oficial do
Estado do Maranhão, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte)
dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.
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CLÁUSULA NOVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - O presente contrato é regido pela Lei n®, 8.666/93 e demais diplomas
legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro cie São João dos Patos, Estado do
Maranhão. , |

I

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

São João dos Patos/MA, 14 de maio de 2021

TÜRÁ MUNICIPAL DE SÃO /OÂai^TOS/MÁ!
CNPJ (MF) n9 06.089.668/0001-33
Suzana Maria Leão Coelho de Sá

Subsecretária Municipal de,Saúde
. XONTRATANTE

,Í7tt^omputex I A-tíCÀ lÍDA' '.
'V- "•\V.'C.N;P.jn.e0^7i-715/00ÓÍ-'65// /.

; Antônio Orlone Coelho de Sousa ?>•.
• 5 \ "•»•> i .. -Ks -.v •',{}'

W •! ' Representante-Legal .•
CONTRATÂDÂ^ '
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