
8.666/93, mediante a_s'cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

PRGfEITÜRA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

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

CNPJ N906.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Assistência Social

CONTRATO N9 160628002/2021

FOLHA ns 3^

Rubrica

unicef^

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) Géssyka
Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF ns 039.041.503-08, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no
CNPJ (MF) sob o n9 11.054.901/0001-82, estabelecida à Av. Rodoviária, n9 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-jntegrantes-o Edital-do-'Pregão-n2-.SRP-28/2021^era-prpppsta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas dlscipllnares da Lei n'? lb.520/02 e da Lei ns

i

r-i

1. Opresente Contrato tem como objeto o Registrt^dèíRreçò^^jsando acontrataçãa de empresa especializada para
prestação de serviço de Locação de Veículos para àtenderiásmécessidades da Secretaria Municipal de Assistência

-l_ r. í-!.. Ü_ ..'3 n t- ~ fSocial da Prefeitura de São Joâo.dos-Patos/MApára d'exercício"dè2021t: 1.1.

ITEM DISCRIMINAÇÁdl^.SERVJçd/fipbvE^^^ j UNDp ÇUJANT MESES^ V. UNT V. TOTAL

3

Serviço de locação de veículo tipò automóvel, motor àgãsoílnãou ^\\
álcool, com potência de no mínimo1.000.C,capacidade para 05 (cinco)-,
pessoas, fabricação nacional não Infetior a2020, dotado'de todos olY--..(
equipamentos dé segurança exigidos pèlò'Código Brasileiro deJrâhsitd e
suas alterações, j '*»! •' •'

, UND-'

y

\\ i í

1 • I /i

^ \\í.

i;

zi; R$ 5.77

(•
},00 R$ 40.411,00

; ' p VALORTOTAL-MtS- '̂— p 1 f' f R$ 40.411,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
•. 1 V I

//;;

-V.-Vv- . /'/ / fili-
1. o valor deste contrato, éde RS"4p.41i;00 (quarenta mil, quatfocentôsje^onze reais).

2. Os quantitativos indicados na planilha ^dé'.EormaçãÔ-- '̂de..Rreçqsyc'Õhstarite da proposta apresentada pela
CONTRATADA no ;Pregâo SRP-28/202lY'sJò,;^ nTéràménte ^eTtimãtJvos>.:não .j-
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto à'súa7êx'ecúçãp pü^aga^^

• \'-^'/ • '

CLÁUSULA TERCEIRA-DO AMPARO LEGAL

acarretando.; à
i.

É^

Administração do

/
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n^ SRP-28/2021; realizado com fundamento na
Lei n9 10.520, de 17;de julho de 2002, na Lei nS 8.666/93e nas demais normas vigentesj^ J
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão >pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinado com o inciso Xll do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - dA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOSPATOS-MA ,
Avenida Getúllo Vargas, 135- Centro. CEP 6566S-Ò00

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipai de Assistência Social

FOLHA ne.

«''Rubrica

unicef«®

1. o prazo de vigência deste Contrato terá Início em 16 de junho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021,
com validade e eficácia iegai após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÃUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; ' ^

1.2 -Impedir que terceiros forneçam os;produto/serviço objeto deste Contrato;-"-—q
1.3 - prestar as informações'e os esclarecimentos que-venham a-ser sòíicitadosr pelos empregados da

CONTRATADA; . - 1 '
1.4 -devolver osiproduto/serviço que.não apresentarem condições de ser^em|üsadps; j:' j
1.5 - sollclUr a troca dos produto/serviço devolvidos, mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Aimoxarifado; i - ' ' ' • - • lí b ]'"i
^ J I 1*1

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização'. deVFórnecimento expedida pêlo Serviço: de Aimoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato; ' f!—1 ,-r^».-rn«•rArv* -.>.-1 :1-.r__-t *produto/scrvIço 0 Interrompet1.7 - comunicarà CONTRATADA, quárqüèr ifregu!arlda"dè no.fpmècimentò dósj
imediatamente o fornecÍmeritó,'iê"forró caso

' f I -V-. -v.-v.-v !
>UJ- :

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENÇÁRGÓS'bÁÇONTRATApA--"- j/ S.
r -V ^ '

1. Caberá à CONTRATADA: . \

f!

•

y.

0.

tais como:

• : " -i V i.
1.1 - responder; em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço
11 i NI—-- — —^ L-i , i|''

a)^lárips;. , (í*""! Ill-
b)seguros de àddentes; '////

! i ' vi ,

c) taxas, Impostos^e contribuições;
....

d) indenizações;
e)yale-refeiçãó; v
f) vales-transportés;fe"
g) bütras.que porveritüraWenham asér criadas e>xigídas^pelò Gover^ | '

1.2 - mantèr õs seus empregados sujeitos àl normas dlsciplinares dõ CONTfV\TANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatíciò com o órgão; ' '

wkí
i...
ri.

t-

1*1

o em trabalho, devendo substituir
4 > ^ J'

imediatamente qualquer um deles que seja considerado Inconveniente à boa ordem, e às-normas dlsciplinares do
1.3 • manter; aihda, os seus empregados idèntifícados por crachá, quanc

orL_...,

CONTRATANTE; i , ILÍÍ-'"

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

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração |do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fisc^a^Ç^o ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

inda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
o ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;

1.6 - resp

quando

imosE
rigo Botêlho Melo Cofibo

Diretor Geral
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PRGFEtTURA 0£.

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO i

PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS-MA !
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Assistência Social

FOLHA ne_ML

Rub

unlcef^ís?

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização dê'Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o Interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

I

1 j
1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições dè;consumo, no prazo máximo de 24

(vintee quatro) 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 prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e I'

1.10 -aobrÍgaçã(^e.manter-se,-durante toda aexecução doxontrato,-em jCompatibilidat
assumidas, todas as condições de^habilitação equalificação exigidas no PregãO:nsSRPi28/202l!'i-'.

CLÁUSULA OITAVA -,DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. ÀCONTRATADA caberá, áindá:

-i-i
J y

h
1.1 - assurnir a-responsabilidade por, todos os;encárgos previdenciários ejobrigações

legislação social e trabalhista emvigof, obrj^ndo-sê^a sa]dá-lós;ha'3poçá próprlal..vez que os seus empregados
manterão nenhum vínculo empfegatício como. CONTRATANTE; "'Cvo

: - lu--vt,-vv' . I.

1.2- assurnir, tambénT,':aTespònsabilidadê por-toc!a5;as providèhcias',e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em.qcorrènci.a'dà-espécle, forem:vítimas ps seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço oüemxonexâo com ele, ainda'que acohtécido ení dVpéndêncÍa'do CONTRATANTE;

1" ' • - 1=3i X í í' in
1.3 - assumir todos os encargos dê pdssívéi demanda trabalhista) civíLou penal, relacionadas ao fornecimento

do produto/serviço,jorjgjnariamente òu vinculada por prevenTãõí^n^ão ou continência; e |,
I * jL 4i''̂ 'A 's] i/Zí" H jíl

1.4 - assurnir, ainda, a responsábilidadq pelos encargos fiscais.e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato. j ///'/• I"

• ••—1 \ V 1 /'• 5, !'• * j' i;' [.
!" ^ • --fí t',-2. Ainadimplência da CPNTRATADA,^coni^reférêhcia^aos.ençargos^est^abelectdos np-'item ariterior, não transfere a

responsabilidade por seu pagamento à'Á]Ímiriiitrãçãp'dpíÕNTRÂTÂNfÊ;yiWpoderÍ^ pobjeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia'exprèss^enté-¥ quálquer^vínculo!dè s'olidárledade,:ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.

i - -

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIÍS

1. Deverá a CONTRATADÁ observar, também, o seguinte:

e com as obrigações

sociais previstos na

não

x-

•I

1.1 - expréssamente.proibida a.contratação de.sèrvldor.pertencente ao quádro de pessoal do CONTRATANTE
durante avigência deste Contrato; | i

i'

1.2 - expressamente proibida, a veiculaçâo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e i'

1.3 - vedada ajsubcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste

O ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

^p(fr/çoBotê//jofife/oCoêVÍo-
Diretor Geral
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P^EPEiTl/RA 0£

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

FOLHA n9 331

Rubri

unlcef^S?

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fím, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-ia administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÂO

1. Aatestaçâo das faturas correspondentes ao fornecimento do pfoduto/serviçòjçaberá âo Chefe do Serviço de
Aimoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse.fim.

CLÁUSULA DÉCIMaJsEGUNDA^DA DESPESA ; \

1. Adespesa com ofornecimento do produto/sefyiçò^de^que^rata^aòbjeto, está acargo da dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO >/;-
ÓRGÃO; 17 FUNpO MUNICIPAL Dl-ASSiSfENCiA'SOCIAL
UNIDADE: FUNDO MUNICIPÀLDEÁsiSISTÉNCIA SOCIAL

LLA

08.122.0003.2088.0000 - MANÜTEN^oVfUNCIONAMENTO D0'FUND0 DE ASSISTÊNCIA SOCIÃt! ?"
3.3.90.39.00-OUTROSSERVIÇOSDE,TÉRÇÊIROPÈSSOAJURID]CA'' ; \

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DO PAGAMENTO

u
1. ACONTRATADA {deverá apresentar, jnota -fiscal-para-liquidaçãO{^e~pagarnento dá despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em^.cóhta corrente ou chequê^i^mina|'áo fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos j|intp a(o) CONTRATANTE.],-^-' /// [|̂ | - •

- J l\ Oi ^ .̂—. Ir) A'""""-- f'7 -r' fi i '̂ '
2. Para efeito de cada pagamento,-a-n9ta'fiscaM'ou-fatura deverá^estar^acompanhádá das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Sêguridàde Socíal (INSS), a.F3zeríâa; Federaj/Estadual:eÍMunÍc!pàl do domicílio ou sede
do CONTRATADO eb FGTS, em originaijdü ern. f^qçópiá-aúteptlcadaV/.'/'.-r;. • ' •

V-X-T -- • 5 \
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito^de-T^usar-sp. pagamento -se; no ato da latéstaçãp. os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de cohsurhO ou.em desacòrdo com as especificações apresentadas e
aceitas.

.•5'v4. O CONTRATANTE poderá, deduzir do montante a pagar õs valores correspondentes ã multas ou Indenizações
devidas pela CONTRÀTADA, nos termos desteContrato. ' II /

______

5. Nenhum pagamento será efetuado h CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere 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 tenha concorrido de alguma forma

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a corresponden^e..§o efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos
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PREFeiTl/RA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO !
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA '

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
l = (TX)

365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

folha n2

unicefiS)

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será
posteriormente. /

f

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DÒ CONTRATO

Inciu a [ém fatura
e.i

í :

a ser apresentada

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos.pr^is^smó art..65 da Lei 8.666/93, desde|'que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com aiapresentàção.^s.d^vidasjustiflcativas.'

t ^ 1,— f

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTAr DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
r- í
' A t—A p VV/'';

1. No interesse da Administração do'CONTRATANTE, o vaibriniclal atualizado àeste Contrato
OU suprimido até O limite de 25% (vinte è cinco por cento),ícdnforme disposto no " " "
ns8.666/93. \ ''' ' i 'W

i ' " !Kr •-2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas rhesmas condições líc!tadas^os|acréscimòs ou supressões que sefizerem
necessários, até o limite ora previsto,ícalculado sobre o valora ser côntratado.-i • '

Í-. - Anò:.: " •" A>r/A: . ^3. Nenhum acréscimo ou supressjp poderá/exceder o limite .estabelecido. hesta;;cláusula,'salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as'"pártès'contratarites. /,'/ / ft''' ' '

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA • DAS PÊNÁLIDADES
V

}

A-j"' /

1. Pela inexecuçãoi total" ou*parcial desté/ÇontrátóAóUTpélcAdéscumpriménto
assumidas, aAdminjstração do .CONTRATANfE:pò'derâ,^garáhtídã:^prévia'defesa,
sancões: i - - . "xV/' ...

\/v

1.1-advertência;

poderá ser aumentado
artigo 65, parágrafos is e 2s, da Lei

dos prazos, è demais obrigações
aplicar à CONTRATADA as seguintes

í /
! 7

1.2 - multaide 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quirize) dias corridos, contado da comunicação oficial; | 1' J

1.3 - multaide.0,5% (cinco décimos.por_cento).por.;dia..de atraso.e.por_ocOrr.êhcia; até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, ínjustificadamente ou por motivo não aceito
pelo 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 no prazo máximo 'de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; I'

1.4 - multa de 0,3% (três 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, ínjustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atéí^r parcialmente àsolicitação ou àAutorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétia(a d^te Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficiai;

iomEmEEmMEmsEíREÍ
Rodripo Botêlho Melo Coêlhl '

DiretorGeral
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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 Assistência Social

FOLHA

unicef^

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4-fizerdeciaração-falsa; - -
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou^ÍPraudar na execução dò Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA'̂ ficará sujeita,.'airida,.ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores dô'CONTRATANTE e, no',qü_e"coüber, às-démaisrpehàlidades referidas no|rCapítuio IV da Lei n.s
8.666/93. i

4. Comprovado impedimento ou'feconnecida força.-maior,,devidamente^justifIcadoíe aceito
. .. _ .. -'.'j üíVí'-.. .'J

l L

i I
i

pela Administração do
CONTRATANTE

penalidades mencionadas
a, à CONTRATADA ficará isenta das, em relação a um dós" eventos' arrólados.nol itém 2 destMáusu

. . -N i .'HMSA -PA / ^ •
ancionadas. ; 'Vi,''

! »j :"•» --l' i'' ) '
5.As sanções de advertência e de impedimento delicitar é contratar com ájAdministração do CONTRATANTE, poderão
seraplicadas ã CONtRATADA juritârhénte cqm:a"de multardescontarido-a^dos págamentos aserem efetuados.

* • ' ( V'' //ij' I• 1,CLAüSUUV DÉCIMA SÉTIMA -DA'RESCISÃo'̂ N J ; |
1. Ainexecução total ou parcial db Çpntrato enseja asua rescisãí, conforme disposto nos artigos 77 a80 da Lei n®
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser: •
^ -w-, " —*

2.1 - determinada porato" unilateral e escrito dàiAdminIstráçãb do CONTRATANTE, noicasosenumerados nos
incisos Ia Xii e XVII ^oartigo 78 da Lei mencionada, notificándo-se a CONTRATADA com a antececiência mínima de 30
(trinta) dias; ; Í! ' ' ! /

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

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre.a matéria. [ _j l.-

í]

1-
1

í l

}'•

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

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCII

REFERÊNCIA

LoAMPmDmlfí^^
Rodrigo Botêibo Melo Coêlío

Diretor Geral '

OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJN9 06.089.668/0001-33 '

Secretaria Municipal de Assistência Social i.

FOLHA

RubrI

unicefí®

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-28/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
Géssyka Raflégia Lima Sousa, e da proposta da CONTRATADA. '

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

I'
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efe]to, as-qudis,-depois-de lidas,-são-assinadas-pelas-represèntantes-das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA. X"

SÃO JOÃO DOS PATOS -MA, 16 de JUNHO de 2Õ21 j1

. ..^.PREFElfUR^MUNiÒP/irPEfÃOjpÃO
.CNPJ(MF) O6:O89.668>OQ0^3^X^

^ \;'X . contratant^^^xX/X; ífUJy

í'f\\ /
ÍÇ LO'

Y/X
A XI

EMPREENpiME!fTbS,EIRELI
CrfPJ n° llTOS^SDlypool-si''

-CONTRy^XDb(Ã}C'~

\ <> V,
V'.v; //X V/'/»'

\VY'\x-"X.. X

íA A~ ^
's .
s\ y/:
V7-.

f •
t .

(

. /'
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