
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

CONTRATO NS 160628001/2021

FOLHA nô

unlcef^ísí

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo{a) Sr.(a) Thuany
Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração, portadora do CPF n® 038.921.083-82, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n2 11.054.901/0001-82, estabelecida à Av. Rodoviária, nS, 82, centro, São Raimundo das
Mangabeiras/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) Rodrigo
Botelho Melo Coelho, portador do(a) CPF 747.144.653-68, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente
Instrumento, do qual são partes-integrantes o Edital do-Pregão n9-SRP-28/2021-'ie^a-proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n® lJo.520/02 e da Lei n®
8.666/93, mediante asirláusulas que sè seguem: - -

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto o Registro deíPreço visando a contratação dê empresa especializada para
prestação de serviço de Locação de Veículos.para atender as necessidades da Secretaria Murjicipal de Administração
da Prefeitura de São João dos Patos/MA para òèxercício de: 2021.- ' . II i)

ITEM

10

DISCRIMINAÇÃO ÒÒ SERVIçd/TIPO VEÍCULO
"5

Serviço de Locação de veículo tipo ãiitórnóvel, riíotor à : -
gasolina ou álcool, com potência de no mínimo 1.000 C,
capacidade para 05 (cinco) pessoas)fab'ri.caçSp_nacional não.
inferior a 2020; dotado de todos, os equipamentos de -
segurança exigidos pelo Código Brasileiro deTrânsito e suas
alterações. ^ " ~
Serviço de Locação de Motocicletas:-Motor A tempos de 1
cilindro, alimentação por Injeção.^életrônicà< bl-combustível
gasolina ou etanol, cambio!^ .ManuelYsèqúencial de 5
velocidades, fabricação nacional,Pprn^ano<^cle-fabrlcação não
inferior a 2020, dotado de todos/pAequIparnéntos de
segurança exigidos pelo Código Brasilèir^de Trânsitò e suas
alterações, i ' ' -v'-

Serviços de Reboque Veicular bu MaqüÍha's'Sobre-Praricha:.
Largura de 2;6 Mt, Comprimento 'dé il-Mt :0U' mais,
capacidade carga de'15 Toneladas ou mais. De acordo com as
noras do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), normas
que devem ser seguidas pelos veículos longos -r chamados de
Combinações de Transporte de Veículosj(CTV) e Combinações
de Transporte dé Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP).

Serviço de Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine
Dupla, Tração 4X4, com carrocerla de aço ou similar com

potência mínima de 2.000 C, motor à dieseí, capacidade de 05
passageiros, carga mínima de 700 kg de fabricação nacional
não infeiror a 2020, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas
alterações.

VALOR TOTAL MÊS

) -

i iüNb
i/.xN

UND

UND

KM

UND

/ V
•QTDADE'

W/"

.-2 J \
• 1

!

; r. k

3.500

meses: 'V V.UN V. TOTAL

'? 7, RS 5i773 00 R$ 80.822,00

R$ 2:623 00 RS 73.444,00

R$ 7 85 RS 27.475,00

RS 9.448,00 RS 66.136,00

RS 247.877,00

CLÁUSULA segunda/do VALOR DO CONTRATO

1. Ovalor deste cantratç^ é de R$ 247.877,00 (duzentos e quarenta esete mil, oitocentos esetenta esete reais).

jaREMmwfivros ra
\oàrigo Botêího Melo Cjiê/ho'

Diretor Geral''
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2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-28/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. i >

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

I i
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão SRP-28/2021, realizado com fundamento na
Lei n910.520, de 17 de julho de 2002, na Lei ns 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

í
1. A execução deste Contrato, bem-como os casos nele-omissos regular-se-ão jpelas cláusulas
preceitos de direito •" público, aplicando-se-lHes, supletivamente, os princípios da; Teoria Gepl
disposições de direito privado, ná formà do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinadpjcbm oinciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legai. ®

CLÁUSULA QUINTA r DA VIGÊNCIA ÈDA EFICÁCIÃ'

contratuais e pelos

dos Contratos e as

. p.-'i f :•
•—j

ffrs.1. o prazo de vigência deste Gohtrãto-ferá início em 16,dé junho dè-^2021 extlnguind^se em 31 de Dezembro de 2021
com validade e eficácia legara^óSja>pub[Íca'ção, do s^ extrato, tendb>iníçio e Vencimento
devendo-se excluir oprimeiro e inciúihp último.' - '--VI'. ^ i- '

i i r.'•s '• .
, !'''•• ' ' . ' A,''

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE f V>1 ,

1. Caberá ao CONTRÁTANTE:

em dia de expediente.

i-t

i i\i. (

í /

. i.

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA.às.dependências dpXONTRATANTE para a
dos produto/serviço; / ••JL'- í ]

1.2 -impedir que terceirpsíòVneçam '̂̂ ^^^ prpduto/serviço;objetb deste ContVàJó; j'
1.3 - prestar as Informações'̂ e^,os esclarecimentos que-venham .ii ser/solicitadoí

TADA; : I f? í

1.2 - impedir que terceirosTorneçam'õs produto/serviço;bbjetb deste Contràjó;
pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4 - devolver bs produto/setyíçõ qúe^-lião.apfesêhtarerri.cónUições^clé sefèrniUsados;!
1.5 - solicitar a troca dos produtp/serviço'devpividoílmêdiánte^comunicáção a sér feita pelo Serviço de

Almoxarifado; f H
1.6 - solicitar, ipor intermédio^ de Autorização>de/Fprnécimento expedic

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato;^"'
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no forheciméntp

imediatamente o fornecimento, se for o.caso.

CLÁUSULA SÉTIMA DÒS ENCARGOS DACONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA;

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como: i

a) salários;
>guros de acidentes;

c) t^as, impostos econtribuições;
d) indenizações;
ewaie-refeição;

f .i

entrega

á pelo Serviço. de Almoxarifado, o

R\drigo Botelho Melo cSêlhó
Diretor Geral-

r I

dos produto/serviço e interromper
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Rubrira

f) vales-transportes; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas discipiinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatfcio com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identifícados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas discipiinares do
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do-GONTRATANTE;

1.5 - responder pelos dãriós causados diretamente à Administração
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço;
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos caüsadós diretamente a bens
quandoesses tenham sido ocasionados porseus^empregadoá^urahte o.fprnécimento,do prodüto/serviço;

1.7 - efetuar a^ entrega- dp prodüto/sén/iço objeto-df'̂ Áutonzação de! Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do''CÕÍ^RATANTÉ,íhb prazó"ciè! 3 {trêsj^-Üias-^úteis^ápóíoi recebimento da Autorização de

- -rifado: i KW--" i íFornecimento expedida pelo dqSeryiçq de Almoxarifado; ; ^.

ojCONTRATANTE ou a terceiros,
! . ri 1 '

não excluindo ou reduzindo essa

de.propriedade do CONTRATANTE,

1.8 -efetuar atroca dos prpdüto/seryiço consideradòs^sem condições dè^ consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do récebimentb da comunicação expedida pêlo Serviço de Almoxárifado;

i '• 'tti' M ' H . f|
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE,-por escrito qualquer ano

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;'e'
! 5 >• I. f ^

1 ' il
1 u

1.10 - a obrigação de matíter-se, durante toda a execução,dò.contra't'ò;em
assumidas, todas ascondições dè habilitàção ebuallficação exigidas nb-Pregãó n^ SRPr28/202l\

r v::-h.-, -v-s )////]
CLÁUSULA OITAVA fDASÒBRIGAÇÕES SOCÍA^^S;;CpÍVIERaAIS EflSCAIS^ÍC^

1 • j íT- "vr"-y" i i"- I
1. ÀCONTRATADA caberá, ainda: '! OTm* |

1.1 - assumir a responsabilidade ppr todos, os.'encargos prevídenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sàrdá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatfcio com oCONTRATANTE; I ' /

1.2 - assurríir, também, a,responsabilidade por<todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de aciderítes.de trabalho, quando,em ocorrência. da^esp.écie,Jprem vítimais.os seus empregadosquando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

malldade de caráter

\ •

compatibilidade com as obrigações

1.3- assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil oujpenal, relacionadas ao fornecimento
do 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 inadimpiêncifi da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidadeJporreu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
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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 CONTRATADA observar, também, o seguinte:

11
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE

durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente-proibida, a^ veiculação de publicidade acerca desté-^GontratoriSalvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para ò fornecimento
Contrato.

CLÁUSULA DéCIMA!-'DÒ ACOMPANHAMENTO ÈDA FISCÁliüÇÃO..

1. Este contrato será -acomp^hado e .fiscalizado por servidor Jdesigriado j

dd'produto/serviço objeto deste
f
1.
(

.U
^'

para esse , representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação.de terceiros pãrã! assisti-loTe,subsÍdÍá-Io''Se1nformações pertinentes a essa
atribuição. ; A L. IRi/ ! i

^v' r '-Hík, in :' i 4
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competêhcia dó seryidòrl designado paija esse fim deverão ser
solicitadas aAutoridade Competentó:do(a} CONTRÀtANTE; em^tempo hábíl para a^iàdòção das medidas convenientes.

i y,;ii í' fi I
3. ACONTRATADA jdeverá manter prèpòstÕ,' aceito pélá Adm^i^raçãa ^o^CONTRATANTE;
vigência do Contrato, para representá-la'admlnistratlvarTiente sêmpré:quefor necessário.

r i- S , - \ • j / /-• i í -í
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA t DÁ ATESTAÇÃO, 1 A A/ / 0 1 , •

•••; . 'L: •••. íü ; lí;;1
1. A atestação das faturas correspondentes aó-fornecimento dó'prodütó/serviçótcaberá aó Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor designado para essefim,/,- ' ^ ^ '

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DESPESÁv _,• • , C
t - 7*4^'-4~' - ^

1.Adespesa como fornecimento do pròduto/sén/iço de'que'trata ó objeto, está á'

• í r\
i ; ' I ' —

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 ^ MANUTENÇÃO EFUNCIÒNAMÉNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTFMÇÃiO,
3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS DETERCEIRO RESSOA JURÍDICA.

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DO PAGAMENTO

'durante o período de

cargo da dotação orçamentária:

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 junto a(o) CONTRATANTE.

I

2. Para efeito de cáda/pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fisc^para com aSeguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual eMunicipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e yFGTS, em originai ou em fotocópia autenticada.

Rçdrígo Botê}ho Melo Coêlh'
Diretor Geral
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3. o CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas. '

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a muitas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

S. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaiquer obrigação
financeira, sem que issogere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

riY—711
tenha concorrido de alguma forma
CONTRATANTE, entre a data acima

EM = lxNxVP

Onde: •

EM s Encargos morátõrlos;

I..
í '

N= Número de diasentre a data.preyista pará:p.;pagamento'e a7do efetivo pagamento;!
VP = Valorda parcela a ser págãí--""-.- . |pagai,-

•. I; í V .

r7v \/'

-y)
j

\ •
I=índice de compensação finánceirà =0^000^44^ assim-apufado:
i=(Tx) \ • ir<X "í •' ínt}(TX)

365

1= (6/100)
365

I=0,0001644 = . . ^^ <"""
TX s Percentual da taxa anual = 6%. ' '

6.1 - A compensação''financeira^^ nesta condiçãò--seráVinclúídà| em fatürã
posteriormente, j If >

i 1-'
*1

•. ! i, ; si:

uj /;/ í -
C''X' =
Jir3n_ cfirá^/inrliií^a t o

CLÁUSUW DÉCIMA QUARTA ^DA ALTE^ÇÃaDacONTRAfol:_. f

a ser apresentada

1. Este Contrato poderá ser alterado nois ica"sos" previstos nd"artf^5-d^ 8.666/93, desdè 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, p valor inicial atuaiizadp deste Contrato poderá ser aumentado

ou suprimido até o limite de 25% (vinte.e cinco por cento), conforme disposto no!ártígo-65, parágrafos is e 29, da Lei
n2 8.666/93.

2. A CONTRATADA fíca obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

t

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

CLÁUSULA DÉCIMA/^E^TA- DAS PENALIDADES

iocàEmEEmmmsEéü-
Rodfgo Botelho Melo Ceêlho

DiretorGeral
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1. Peia inexecução totai ou parcial deste Contrato, ou peio descumprimento 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 - muita de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, nojcaso de inexecução totai, recolhida

no prazo de15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiai; !
1.3 - muita de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
peio CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste-Contrato,-recolhida-np prazo-máximo-de 15-(quinze) dias, contado da
comunicação oficial; - - ; - |[ [ 1

1.4 - multa de 0,3% (três décimos pór- cento) por dia de atraso e_ por ocorrência, atéjo máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor totai .deste Contrato, qüando a CONTRATADA, injustificadamente ou:por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE^ atender parcialrnenté à solicitaçãooüà Autorização de Fornecimentoprevistas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Cõritrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficiai; . •'. ..

1.5 - suspensão temporária dé participar eni licitaçãp'eHmpedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO-RATOS/MA,por até 2(dois) anps.- Í }• i

2. Ficar impedida de licitar e de-cóntratar,com à Administração Púbiica,^peip prazo'dê até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação eda ampla"; defesa, enguanto.perdumrpni os motivos determinantes'da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própriá autoridade qüé aplicou.a'penalidade, a CONTRATADA que:

i t."' i \ \ S. [ 'í •
• llTi-™ r-:r73! V W i--

2.1- ensejar Oretardamento da execução do objeto deste Contrato;, [.-*
2.2- nãomantiver,a propostia,^,injustificadamente;^ —
2.3 - compórtar-se de modo inidôrieò;

2.4-fizerdeclaraçãofaisa;;_-;i'A;; ' ' .
2.5-cometer fraude fiscal; -
2.6-falhar ou fraudar naexecução dó Çpntratp; , •• .
2.7 - não celebrar o contrato;-.' •:

2.8 -deixarde entregar doçumeptaçãp^êxigida póc^áme;'
2.9 - apresentar documentaçâo fálsV:.', " 'V-i C""

^ -- •. T* -
1' , • H

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará'sujeita; ainda, aocançelàmentp de si

11!
• fí

•A r-'
íL ,

de Fornecedores dò "CONTRATANTE e, no que couber, "às, demais'penalidades
8.666/93.

á Inscrição no Cadastro
Capítulo iV da Lei n.sreferidas no

peia Administração do4. Comprovado impedlrnentó ou reconhecida jòrça maior, devidamente justificàdq e acejtò
CONTRATANTE, emTelàçâo.a.um dos.eventos arrojados rip.'item 2.desta.ÇiàusuIa,.a CONtRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.

1,

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitare contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente coma de muita, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DARESCISÃO

1. A inexecução tot;
8.666/93.

Rodrigo Botêlho MeloCáêlho
' Diretor Gerar

parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
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unicefíS?

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA ;com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; ' <

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, da licitação, desde que haja
conveniência para aAdministração do CONTRATANTE; !

2.3 -Judiciai, nos termos da legislação vigente sobre amatéria. |,

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

3.1 - Os casos dêvrescisão contratual serão formaimenté .motivados ,nos
contraditório e a ampla defesa. " " . ' • -

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINÇULAÇÃO AO EDÍTAL,. À PROPOSTA DA

aütós do processo, assegurado o
1,1'

CÓNTRATÀDA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA

,í:. u •••Vy f.51

1. Este Contrato fica vinculado.aos termos díPregão^he SRP-28/202l7,.cUja realização decorre da
Thuany Costa de Sá Gomes, e'da'prqposta^da'GONTRATADAl

; ' "^1

CLÁUSUU DÉCIMA NONA -'DÒ FORO, Nv • ' i.
L' ~

r
\\/ f j

- W/'/

autorização do Sr(a).

' l • •• ,. ji • . • I' ' V || I
1. As questõesdecorrentes da execuçãp'deste instrumento; que "não possam'sér dirirnidaladmlriistrativamente, serão
processadas e julgadas no Forp dò'Município de São -Jpâo dos Pátos/jcdrnlexc usãò de qualquer outro por mais
privilegiado que seja. !- """ ' i I \i ^

E, para firmeza evalidade do que foi pactuado, lavrou-se opresente Contrato ern sjitrês) via ;de igual teor eforma,
para que surtam uni só efeito, às'(fúaisVdepòllde lidas, são ássinadàs-pêlas fèprêsehtántes dás-p '
eCONTRATADA. '

í SÃO jqÃODpSPATOS ^MÃ;Jè:dfjüNHO:dè 2021Í 'l
i . .L r-—-.L"",-—• *v •( ^

PREFEITURA MÜNICI

ÇNPJ(MF) O
CO

JOÃO PATOS/MA
,-3-

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELl

CNPj|i° 11.054.901/qoqi-82
CONTRATADO(A)

parte, CONTRATANTE
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