
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 Administração

CONTRATO N8160628004/2021

FOLHA ns

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) 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 n® 11.054.901/0001-82, estabelecida à Av. Rodoviária, n® 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 ávençado, e celebram o presente
Instrumento, do qual são partes-integrantes o Editai-do-Pregão'n2:SRP-28/202i-e|a 'proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeltançiprsè CpNTRATÁNTE/e CONTRÀTADA àsmormas dlsciplinarjestda'Lei n® l'o.520/02 eda Lei n®
8.666/93, mediante asIcláüsUlas que sesèguerh: - — ^

CLAUSULA PRIMEIRÀ - DÓ OBJETO

1. o presente Contrato tem como objeto p Registr(^dé"J>reçò;yisarido a: contratação cie empresa especializada para
prestação de serviço de Locação de Veículos para^átend^ asjjecessiçlades da Secretaria' Municipal de Obras eServiços
Urbanos da Prefeltuta de São Jòão.dos Patos/I^Afparâo exercícrò'de;2b2Í; '^" '

1 ^ •r-v

ITEM DISCRIMÍNAÇÃO DÒ SÈ^Tçp/fiPp VEÍCULO^ ÜND QUANT^: .13:^7v.unt| V. TOTAL

1

Serviço de Locação de veículos tipo Caminhão carga leve:r- ''
tipo 3/4 com carrocerla de madeira com potência mínima de
130 HP, motor à diesel, capacidademínima de S.Stoneladas L
de ^bricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado
de todos os equipamentosde segurançaexigidos peloCódigo']
Brasileiro de Trânsito e suas alterações. \!

1L.'í.

V/-'

U'' /'\\T
"Xa

\ \i

~Ti '
^ ; V
.. f

R$i 7.34
! í

, ii
8,C 3 RS 102.872,00

2

Serviço de Locação de veículo tipo Caminhonete Cabine ' '~
Simples,Tração4X2 ou 4X4, tpp b-20;comcarrocerlade
aço ou similar com potência mínima de 2.000 C,\mõtor à ' '
diesel, capacidade dè 02 passagelr^carga mínlrna^de 7pO kg
defabricação nacional, dotado de toados os.equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e suas
alterações. ! \\"x \ "

ÜND

A

y
líí:
//'f :

hr
Wi:
^ i i

rij
\rS'| 6.2S

,
V ; 5

í. • -1

8,( D RS 88.172,00

7

Serviçode Locação de veículostipo CaminhãoTòco,com -f,
carrocerla de madeiraxom potência.mínima de,Í30'HP,'. •
motor àdiesel, capacidade mínima de 5tonéiadás^de;^—' • ^
fabricação nacional; nãoirífelro a 2016, dotado de^tõdòs osO
equipamentos dêsegurança exigidòs.peloCódigo Brasileiro '
de Trânsito e suas alterações.

, ; •" r
' UND^Z

xy'
^ J

'' '

S)) •
' "l 11 'í: R$.i 8.398,0

- l"

D RS 117.572,00

8

Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com carrocerla
basculante Toco com potência mínima de 130 HP,motor à
diesel, capacidade mínima de 5 toneladas de fabricação
naciona não Infeiror a 2016,, dotado de.todqs os
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Brasileiro
de Trânsito e suas alterações.

ÜND 2 1
H i

: R'$ • 83Í

L

í

/
}

8,00 RS 117.572,00

9

Serviço de Locação de veículo tipo Caminhão com
Equipamento para Limpar Fossa com potência mínima de
130 HP, motor à diesel, capacidade mínima de 8 toneladas de
fabricação nacional, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código Brasileirode Trânsito e suas
alterações..

ÜND 2 1 R$ 8.398,00 RS 117.572,00

10

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 diesel, capacidade de
05 passageirosy^^a mínima de 700 kg de fabricação
nacional não mfeircr a 2020, dotado de todos os
equipamentc/s de /egurança exigidos pelo Código Brasileiro

ÜND 1 7 R$ 9.448,00 RS 66.136,00

Rodrigo Botêííio Melo Cofiho
Diretor Geral ^ '
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de Trânsito e suas alterações.

12

Serviço de Locação de veículos tipo Caminhão carga leve
tipo 3/4 com câmara frigorífica com potência mínimade 130
HP, motor à diesel, capacidade mínima de 3.5 toneladas de
fabricação nacional, com ano nao infeior a 2016, dotado de
todos os equipamentos de segurança exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito e suas alterações.

UND 1 7 R$ 9.448,00 R$ 66.136,00

VALORTOTAL MÊS R$ 676.032,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOVALOR DOCONTRATO II I
1. Ovaior deste contrato,^édeR$ 676.032',00'(seiscentos"esetenta'esels"mil,'trinta'e"cloisTea s)'.

/ - - - ' ^ .1: '̂ '•'
/ . . - - . . - • • "fi íH ti2. Os quantitativos ^.'indicados-na Planilha, de Formação de, Preços constante da proposta apresentada pela

CONTRATADA no Pregão SRP-2.8/2021 são meramente estimatívos, não acáríetando? - •
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou:pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

L. Alavratura do presenteContrato decbrrè daTealizaçâo do:Pregão7n2''/SRP-28/202Í,^ realizado
_ rs ^ ^ ^ ^ J' !..ll J" i. ' A ^ U J r-T'» l-T 2^1 S

«.c

ã| Administração do
'j

com fundamento na

1. Aexecução destè Contrato, bem^como os' casos nele'pm|ssb^regüíar-se-ão pelas cláusujas contratuais e pelos
preceitos de direito,público, apljcaháojse-lhes,--supletivamente, os princfpios''dajTMrÍa Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei hs 87666/93^Wmb.ínadofcòm o inciso XII do artigo 55 do

tmesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA -DÁ VIGÊNCíA LDA^ blcÒ^áÁ
• -U V. -

./'?/-' ///p

1.o prazo de vigência deste Contra.to terád,níclp.em.l6 de junhoide 2P21'íexhnguirido-fse em 31|deDezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a^pi/bliçàçãb dò-^seu^éxtrato, ten^òJnTcIb^e yencirhentoie^ dia de expediente,
devendo-se excluir 6prirriêiro e indülf o-úitimo.^ j r

f 't f í

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE;-; :•
• ' . • - \ \i /
! * f

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências
dos produto/serviço; | \Á y'

1.2- impedir que tercelros forneçam os.produto/serviço òbjeto.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 condições de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; > |
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato;
1.7 - cowluniâar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e interromper

Imediatamente^fornjbclmento, se for o caso.

Lowfi EMPmommsEim
Rotírígo Botêibo Melo Coêllo '

Diretor Geral

do.iCONTRATANTE para a entrega
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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 de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações; >
e) vale-refeição; • , .. ..
f)vales-tfanspoptes;e ... i".j
g) outras que porventura venham a ser criádás è^éxigidas pelo Gòvéfhb.

/• ff.n
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares doXONTRATANTE, porém sem qualquer

vínculo empregatíciò com o,órgão; /( • " í'
J,• t ^ ^ ' í. '

1.3 - manter, ainda, os seus empregadbsMáentificadòs^por)crachá, quando ém trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles:.,que sejaXcònsidéYado incprivénieritei à boa ordeiri e às normas disciplinares do
CONTRATANTE; r ml

1.4 - respeitar asnorm"as e procedimentos decontrõlé.e acesso àSidepenc
; ír\i •' />•

1.5 - responder pelos danos /causados diretaniente -.à^. Administração
decorrentes de sua culpa pu dplp, durante o-fornecimento clq produfò/seryiço,
responsabilidade afiscalização ou oacompanhamento pelojCONTRATÃNTÈ; j

ênciàs do CONTRATANTE;

necessidade e

Fornecimento

ii

1.6 - responder, alnda,'por quaisquerdanosxausados diretarnehte a^béns

o1CONTRATANTE ou a terceiros,
? 'j I

não excluindo ou reduzindo essa
'i'J! 'I

. j . •. ' w ' • \s* -.,d®Jp''opr'edade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionaBòs^porVeuVempregados duranfe,0'fornecimentoído prod^tp^serviço;

1.7 - efetüar a entregq/Jo;Tprqduío/se objeto: dayAutorizaçaqíde] Fòrneçlmentó, de acordo com a
o interesse do CpNTRATAr{rE,'ín(f prazo dè 3. (três)'5ías/úteis^após'oÍ recebimento da Autorização de
expedida peio do Serviçp'dè-Àlmqxírrfa^o;l'

' - . M ^ .r í (" '' ' TJ li
1 ~ ^ j i íi r.1.8 - efetuar a troca dos produtó/seo/[çoL_cpnsideradosjern condições de|.cqnsumo, no prazo máximo de 24

(vinte equatro) horas, contadas do receblniento:dâ.c?münÍcaçãb:^pe^diàa pelo Serviçoíde Almoxárifado;
• • -W f/|![

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os escjarecirnentosqué julgarnecessáriq; ^

/
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução dp contratò; ern

assumidas, todas asícòndiçõéidè.hãbilItàçãP e qualíficação.exigidãs no.Pregão.nssRPj-28/2021.
1
I

CLÁUSULA OITAVA -DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS |

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda: '

compatibilidade com as obrigações

1.1 - assumia responsabilidade por todos os encargos previdenciárids e obrigações sociais previstos na
legislação social ^rabalhlsta em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatíciò com o CONTRATANTE;

itoRfWPfiEfMfflírOSf™
jdrígo Botêlho Melo Coêrn^

Diretor Geral
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1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabaiho, 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;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penai, 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.

I

I

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos ino item-anterior, não transfere a
responsabliidade por seu-jaagamento àAdministração do CONTRATANTE, nem poderá^c^nerar ojobjeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a quaiquér yíhcuió de sòiidáfièdádé; ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE. - . / n -

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também,.o seguinte:--./.''V f-"')
/r-- • • ' -- ' '-aN

1

durante a

qu^adrò de pessoal do CONTRATANTE

"y
1.1- expréssamente pfojbida "a contratação de servidor pèrtericente.ab qu^aclri:
3vigência deste Contrátb;;."> V{.''' a 1 XV/' //"

1 •"'í/b'ir''
1.2 - expressamente pròibidapa veiçujação çle.F}ub|ic|dade açerca,-deste Contrato, ;sa

autorização da AdministraçãodbCONTRATANTE; e ' '""i , I
- . !S; [l \ /hJ \ â ' '! ;

Contrato. t. f -•

i c.

1.3 - vedada a subcontratáçãb* dè outrà emprésa .pará'o"'fornecimehtb dò produto/serviço objeto deste

CLÁUSULA décima!-DO ACOMPANHÀMENfOE DA fiscalização jX' iHi- U i

1. Este contrato será acomparihadç-. é •.fiscalizado por sen/idor- designádo j-para esse
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros^para^assisti-lq.ersübsidjá-io^ de informações pertinentes a essa
atribuição. ? i '

2. As decisões e providências que uitrapassárem a cornpetênciã^i^ servidor designado para esse fim deverão ser
adoção dasi^edidas convenientes.solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE,'em tenipo hãbii para a

3. A CONTRATADA-deverá manter preposto, aceito pela Administração dõ CONTRATANTE,
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

: i X
CLÁUSULA DÉCIMA j^RlMEIRAj.DA ATiSTAÇÃO

vo se houver prévia

•firn, representando o

durante o período de

1. A atestação 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. '

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. Adespesa com o fo/rmcimento do produto/serviço de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

'cuTivo
IAOEOBRAS ESERVIÇOS URBANOS

IA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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04.122.0003.2026.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS
URBANOS 3.3.90.39.00 - OUTROSSERVIÇOS DETERCEIRO PESSOAJURÍDICA

CLÁUSUU DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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.

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 do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, erri original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE- resèrva-se O direito dé recusar o pagamento se, no ato- dá" àtestaçio,! os produto/serviço
11 • "1

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas. li' ^

4. O CONTRATANTE poderá deduzir dó montante.a ;pagàT^ps)valores correspondentes a mu
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Cotórátoí^ ^ |

). Nenhum pagamento será .efetuádo^à^CONTRATADAf enquanto>^pendentè des liquidação.
... " atraso de pagamento.financeira, sem que isso geredi^to^à^alteráção dos preços/ou de compensação financeira por

^ y . . jir--' L ; (y-yi- i .

.Mil V,-..

1=índice decompensação financeira =Ò]0001644;.assim' apurado:
i=(Tx) 1 '"'v-Viy

365 s -

I=(6/100) ;
365 \

1=0,0001644 I
TX = Percentual da taxa anual =6%.

w

a-"v ////
,.;y /Á''

N= Númerode dias entre a data prevista para d pagamento e a dó efetivo pagamento; j
VP = Valor da parcela a ser paga. Vr-y^. '.y-'..',/. í

tas ou indenizações

qualquer obrigação^ceira por át|
6. Nos casos de eventuais atrasos dè'pagamento; desde'qúé^a '̂GONTRATÃpÃ'não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a'taxa de compensação financeira devida.jiélo ÇOfslTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagámerito"da parcela, será seguinte:

i __ L
EM = lxNxVP 1
Onde: 1
EM = Encargos moratórios;

6.1 - A compensação-financeira-prevista nesta-condição será*inclú
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

ãa^^em fatura a ser apresentada

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 DÉCIm/qUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

mfWPMITOS™
Rodrigo Botêlho Melo Coüpo

Diretor Geral
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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 is e 2S, da Lei
02 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica 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.

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

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA- DASPENALIDADES - •

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ÒU pelò descumprimentq
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa,
sanções:

1.1 - advertência;
1.2 - multa^de 10%(dez por cento) sobre o va|or totáLdehé Contrato, no

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contaàó'dã cbmünicação^ficiàl;' '"'- Í.
1.3 - multa de 0,5% (cinco,décimos porcento) p~órjdia dé atraso, e.porocorrênda, até

por cento) sobre o valor tòtál'''(iéste Contrato, quando a CONTRATAbX^^injústificadarriente ou
pelo CONTRATANTE, deixar de atênder totalmehterà-solicitação ou à^-Áutorízação-âe Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétimâ~ deste Contrato, recolhida no prazo»'máximó de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; .y ; •ti/ jj •' |

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) pondia de^atraso^epor^ocorrênçi^^ até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor total deste'Contrato, qu'an"dõTCpNTRATAPA,'injus't;ifÍcadamente oujpór motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parçialrhente.à solicltação ourà Âütorlzaçãò dê Fprnecimento previstas nossubitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrát'ó,\ recolhida no prazo máxlmol-dè 15/(quinze) dias, contado da comunicação
oficial; i WaÍ ///í U ij ;

1.5 - suspehsãO'temporária\de,par;ticrp^ár:im licitação ejmpediménto .de contratar com aAdministração do
do{a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO;jOÃq PATOS/MA,.por atíí(dpis)^ános/7 l \

2. Ficar impedida de licitar e de contrátar'̂ corTi.a.Adrnlnistràção..P.úbliça;\pelo-prazó de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação eda ampla defesà>enqüãnto^píérdürãfém'̂ 'motivos determinantesjda punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, á.CONTRÁTADAque:

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-fizer declaração falsa; . _ ....
2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; i

2.7 - não celebrar o contrato;

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

3. Além das penalida^s ckadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores d/ COn/ratante e, no que couber, às demais penalidades .referidas no Capítulo IV da Lei n.2
8.666/93.

pi?m™wfiiírosf/iííí
^drígo Botêího Melo Coêm

Diretor Geral

- j

dosj prazos e demais obrigações
aplicar à CONTRATADA as seguintes

caso de inexecução total, recolhida

o máximo de 10% (dez
1 ^ *

por motivo nao aceito
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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 muita, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA- DA RESCISÃO

1. A inexecuçao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
8.666/93. . - - .

/
2. A rescisão do Contrato poderá ser: i •

• ,

. i

casos enumerados nos2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
incisos IaXII eXVII bo artigo 78 da Lei mencionada, notifiçando-se aCONTRAJAPA^çom aantecedência mínima de 30
(trinta) dias; ' H j

2.2 - amigável, por acordo entre as partes,..reduzida'êr-tèrmp no processo da licitação, desde que haja
conveniência para aAdministração do CONTRATANTE; ii--' '

2.3 - judicial, nos termós,da;léglslação;vlgente sobre a matéria.
' '^vj v~\W/ , 1.. .

3. Arescisão administrativa ou arhigávéhdeverá ser.précêdida; de autorizaçãò.esçritáè fundamentada da autoridade
competente. {íNA Z,.." .--lilH

3.1 - Os casos de rescisão contratuai serão formalmente motivados] nos

contraditório eaampla defesa. \\.l i — ííj

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DÁ yInçÜÍÁÇÃO AO EDITAL, ÀPROF»OST^/DÀ
REFERÊNCIA : /" "-"l!'1-\vVi ..--"j A'/ /'//'

i * • >'• 'f' ^ ' •
I 1'̂ J- ///

1. Este Contrato fica vinculado aos'tefmds;do Pregão ns SRP-28/2021>cuja;feaÍlzaçãO[decórre da autorização do Sr(a).
ThuanyCostadeSá'6omes,edapropòstadacdNTRÁTADA.--->'-^ ''"j J

CLÁUSULA DÉCIMANONA-DOFORO' ^A - A í í n—'

1. As questõesdecorrentes da execução deste lnstrumehto', que não possam ser dirimlbas adrninistrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exc

. I
privilegiado que seja.

I !

}\

autos do processo, assegurado o

CONTRATADA E AO TERMO DE

usão de qualquer outro por mais

E, para firmeza e validadè do que foi^ pactuado, lavrou-se o presente Contrato eiti 3 (três) vias de igual teor e forma,
para quesurtam um só.efeito, às quais,,depoÍs.de.lidas,_são.assinadas pelas.represeritàntes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 16 de JUNHO de 2021

LOWR E*E*«rOSEÍfU
Rodbgo Botêlho Melo Çoê/

Diretor Geral

PREFEITURA MUN
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r'. y ' _ \

lâv:

- •H m.
• •'r~y \v y/y •

1 I

^"1

.

'f

« :

-
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