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CONTRATONS 24111701/2021
PROCESSOADMINISTRATIVO NS0707008/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NS 24111701/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA E A EMPRESA LAR PARATY LTDA.

I '

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por intermédio do{a) Secretaria Municipal de Desporto,
Laser, Cultura e juventude, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúiio Vargas, 135 -
Centro, na cidade de São João dos Patos/Estado, inscrito(a) no CNPJ sob o ns 06.089.668/0001-33, neste ato
representada pela Secretaria Municipal de Administração, Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, portadora do CPF
n2 038.921.083-82, doravante denominada CONTRATANTE/e a empresa LAR PARATY LTDA; inscrita no CNPJ ns
02.131.413/0001-30-76, sediada na Praça Dr. Sebastião Martins, ns 290, CEP.: 64.800-;000,,centro, Floriano/PI,
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Djalma^SÒáres LIrriá, jjortador CPF n^
130.361.493-68; tendo em vista o que consta no Processo ns 0707008/202i;é,[em observância às disposições
da Lei n9 8.666,|de 21 de junho de Í993, da Lei n^ 10.520, de 17 de julho de 2002 ena Leijn? 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consimidor, do Decreto ns 7.892, de 23 de janeiròjide =2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato', decorrente dò Pregão Eletrônico ns 17/2021, mediante as cláusulas econdições
a seguir enunciadas, i j • . .

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO. iir T

1.1. o objeto db presente Termo de Contrato é a contratação de empresa] para fornecimento de materiais
e artigos esportivos para atender asmecessidades da Secretária Municipal de:Administração;de São João dos

rJ aA -.."Cl.!-!., jiPatos/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nòTermo dé Referência,'anexo do Edital.' " •( I ' ' ' ''']í ' i ;j '
1.2. Este Termo de Coptratq vincula-se ao Edital do .Pregão .Eletrônicó;'identificado hq preâmbulo e à
propostavencedbra, inclependentefnênte de transcrlção.' ]• ,f

! '• 1
1.3. Descrição do objeto:

í2. CLÁUSULA SEGUNDA^VIGÊNCIA.

4\

; • ! j • í .,
2.1. O prazo de vigência deste Terrno de Cqntrato é aquele fixado no Termq^de Referêncía,.com início na data
de sua assinatura e.ericerramentb e"m 31/12/2021, prorrogável na fbrma do art. 57; §12, da Lei n® 8.666, de

'I • . ii. ' ' 'I .

1993. ' 1

13. CLÁUSULA TERCEI RA- PREÇO. — Sui...

• li

3.1.

noventa e cinco reais).
O valor do presente Terínò de Contrato é de R$ 48.495,00 (quarenta e oito níil, quatrocentos e

' ' - ;i;í. >

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

3.3. Aseguir é apresentada tabela com especificações e quantitativos dos itens que compõem o presente
Termo de Contrato:

I

NB 1 1 DESCRIÇÃO 1 UND QTD V. UNIT V. TOTAL

2 BOLA DEiFUTEBOL DE CAMPO 1 ÜND 30 RS81,00 RS 2.430,00

3 BOLA DEiFUTEBOL MIRIM 1 UND 5 RS50,00 RS 250,00
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4 BOLA DE HANDEBOL MIRIM UND 5 RS 50.00 RS250,00
8 BOLA DEBEACH SOCCER UND 5 RS 100,00 RS500,00
9 BOLA DE VOLEIBOL ! UND 10 RS 125,00 RS 1.250,00

10 BOLA DE VOLEIBOL MIRIM UND 5 RS 80,00 RS400,00
11 BOLA DE QUEIMADA UND 15 RS 35,00 RS525.00
12 BOMBA PARAIENCHER BOLA UND 10 RS25,00 RS 250,00

13 COLETES PARAFUTEBOUDE CAMPO E FUTSAL KIT 20, RS 120,00 RS 2.400,00
14 CRONOMETRO UND 15 RS30,00 RS450,00
15 DOMINÓ 1 UND 10! RS32,00 RS 320,00

16
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS) INFANTO
MASCUUNO '

KIT 5 RS 406,00 RS 2.030,00

17
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS) INFANTO
FEMININO ! KIT 5 RS 390,00 RS 1.950,00

18
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS) INFANTIL •
MASCUUNO i 1 1 KÍT

r*i

ti.: . RS 350,00
1 -1

RS 1.750,00

19
EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS ESHORTS) INFANTIL.
FEMININO ! • i j KIT

!• ,

sy RS 35p,0Ò RS 1.750,00

20
EQUIPAGEM COMPLETA FUTEBOL (CAMISAS ESHORTS) INFANTO
MASCUUNO í J 1 KIT 5 -; • '

• • 1
RS 390,00 RS 1.950,00

21 EQUIPAGEMlPARA DUPLADEVOLEI DEPRAIA INFANTOMASCULINO KIT .5J • j RS500,00 RS 2.500,00

22 EQUIPAGEMIPARA DUPLA DE VOLEI DE PRAIA INFANTO FEMININOr - • . KIT :5)- 7. RS27,00 RS135,00
23 JOGO DEDAMA .1 .í " ' "UND 20Í , RS20,00 RS400,00
26 MESADEPINGPONG ! UND '5' RS859,00 RS4.295,00
27 MEDALHAS DEOURO 1 1 UND' i5o::""m RS4,00' RS 600,00
28 MEDALHAS DEPRATA'? •' UND 150; ; RS 3,60; RS 540,00
29 MEDALHAS DE BRONZE -J UND^ • 150 RS 3,00. RS450,00

30 PARES DE REDE DE.FUTEBOL DE CAMPO UND. • '5'- RS 249,00 RS 1.245,00
32 PARES DE REDE DE FUTSAL } UND . 5.': 1 RS 199.00 RS995,00
41 REDES DETÊNIS DEMESA i UND - 5.i;, . RS 115,00 RS 575,00
42 RELOGIOS DE XADREZ! j UND 115;'^ RS 100,00 RS 1.500,00
43 RAQUETES DEPING PONG i UND' • ,10 RS 35,50 RS355,00
45 TROFÉUS 12 LUGAR 1 j . UND ;.35 RS 160,00 RS5.600,00

46 TROFÉUS2HUGAR i J UND-r: i:35 RS 170,00 RS5.950,00
47 TROFÉUS3? LUGAR , J 1 UND • {35 ; RS 140,00 RS4.900,00

1 1 j . IJ TOTAL: R$ 48.495,00

- JLJ. '
" ^ '

i

CLÂUSUU QUARTA - DOJAÇ^ ORÇAMENTÁRIA.

n~"'
4. fi'u í,.

'i
V\

4.1. As despesas decorrentes: desta corítratáção: éstâo-:prograrnadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamen"to^do Município,:para oexercício de 2021, na çlassificaçãp abaixo: ^.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 10 SECRETÁRIA DÉ| DESPORTO, LAZER ECULTURA
UNIDADE: SECRETARlAlDE desporto, LAZER ECULTURA
27.812.0003.2041.0000 - iClANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRÈTARIÁ DEDESPORTO; CULT. ELAZER
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

i5.' ÇLÁÜSULA QUINiTA - PAGAMENTO.

:

tl

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com

vaiidadescorTipatíveis,à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocadopela Contratada.

ir CLÁUSULA SÉXrÁ- REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
aapresentação das propostas. !
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6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, apiicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada peta última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índlce'definltivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferlções|flnais, o|índiçe utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, odefinitivo.
6.7. Caso o índice' estabelecido para reajustamento venha a ser e^^lhtô ou de qualquer fòrmã não possa mais
ser utilizado, seráiadptado, erh substituição, o que vjeraser determinado pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausênciajde previsãojiegaí quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento dp preço do valor femáhescénte, por meio de termo àditivò.

}7. CLÁUSULA SÉTIMA r-]GARANTIA DE EXECUCÂO.

":d
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para'a presente contratação.'

18. AJcPÚCLÁUSULA OITAVA 'ÍENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO.

[17. CLAÚSUUNONAI-FISCALIZAÇÃO.

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. Ohorário dajentrega deve ser de acordo com ofuncÍoríamentq|das Secretárias; das OShOOmIn
às 13h00min. o|não cumprimento das entregas nas datas.e hórános'determinados ocasionará penalidades
cabíveis. j . 'j | ' 'l,'!
10. b) Todos os botijões licitados deverão ser entregues.-diretámehte nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO.cedida por pela Secretaria sollcitante.

11. c] No ato da eritrega, os produtos que não estiverem ém acordo cqrnjo éspeciflcadp no edital serão
devolvidos; e, as despesas dê frete e/ou outfosserão por conta da empresa contr;atada; j |
12. d) O Horário da entrega deve; ser de acordo com .b funçipnameh'to;das unidades: OShOOmin às
13h00min horas. j j - • |'jí •• j ^
13. e) A fiscalização geral e o acompánhamento-serãoTealizadòsippr Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃÒ JOÃO; DOS PATOS/MA, , '. 1 v̂1". |ij' T |. 1
14. f) Este; processo refere-se àaquisição de G_ÁS, ppr;meio~de"Rrbcessojlicitatórjo na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço pór Item; jj:;, • s] • (
15. • Opreço contido'na proposta dos llcitantes'deverá incluir todosipsycustos edespesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa dé administração, materiais, serviços,.encargos sociais,
trabalhistas, seguros, Trete, embálapns, lucro e outros necessários ao jciimprimento integral do objeto
presente neste termo de referência; • - i»;' . • •'!'I •, 5 ' I • t. y

16. • Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados.de um.comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devêm ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de
entrega não assinado.

•
I I '

17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
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18. CLÁUSULA DECÍMÀ - ÓBRIGACÕÈS DÁ CONTRATANTE EDA CONTRATÁDÀ. -^ í - 1

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; i
b) permitir o livre acesso' dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em partè, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as còndições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

j . í , ;'::í l ;
AContratada se obriga a:.| . . . ípj ,
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Sãòüoão dos R|atos-MA, durante
todo operíodo de vigência dajlicltação, para rèpresentá-lo sempre que for necéssárlp; | ;
b) informar ao Çhéfe ^qjSetor de Compras dà Prefeitura Municipal dé São líoãojdps Patbs-MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o' caso, -qualquer, anoj^malidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos:julgadps|necessárjos; T v ' * '
c) manter, durante todaia execução do contrato, em cómpãtibjlidade com as|qbrlgações assumidas, todas as
condições de habilitãçlole qualificação exigidas na licltaçãÕ;'' \ '7-^y' 1 '>
d) responsabilizar-se pelos danos'causados diretamehtie à Administração'ou^è^tefceiros/decorrentes de sua
culpa, ou dolo na-execução.doxohtfatb, não excluindo oujeduzíndo^^essayesponsabllidade afiscalização ou o
acompanhamento do contraiantè;.- . - - - - ^ ^ i. j
e) cumprir e fa^zer,_curnprir| seus .prepostos-òu convéniâdos, leis;''írégulamento^ posturas, bem como
quaisquer deterrhináçõés emanadas das autoridades-xòmpetentes),' pertinentes à rhatéria objeto da
contratação, cabendo-lHe única e'exclusiva responsabilídade^pe|as.cdnseqüênciás de qualquer!transgressão de
seus prepostos pu cpnvenientes;, .-j: i!|[ V; * [| .. j
f) comunicar fiscalização do contratante, por èsçrito; quando,verlfican quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos prodütois ou a.iminência de fatos que possarn prejudicar apérfeitaiexecuçâo|bò contrato;
g) não transferir a terceiros;^ quer total ou parcialmente, o';Objeto à ser.cPntrátàdp, sem a devida anuência da

I w ij > jl 4 %

Prefeitura Municipal de'_São João dos Patps-MA. ^ , jl/'̂ >
h) substituição de tòdoje qi!iaIquer;nnatèriaNque for entregue imprópriò, danificado, ou em desacordo com o
exigido; ' ;l [ -v .
i) entregar os produtos nos prazos;,condições e local .indicado, sujeitando-se. no que couber as Leis do
consumidor; j j \j. / jjjj j ;
j) arcar com todas as despesas;.diretas òü indiretas, decorréntes'do'cumprimèntb das obrigações assumidas,
sem qualquer ôhus.a Prjefeltura Municipal de São João dós PatpVíylA; ' (j ''
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de,seus empregados, subordinados
ou prepostos. i ' ' ' '
59. CLÁUSÜUDÉCIMA PRIMEIRA^"SANÇÕESADMINISTRATIVAS.

í-'i T ;. " " " -• .
19.1 . Comete infraçiojadministfativa, liòs termos da Lei-n210:520,-de 2002rb llcitante/adjudicatário que:

I

19.2. Não assinar ó termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

I I

19.3. Apresentar documentação falsa;
i

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.5. Ensejaroretardamento da execução do objeto;

'i
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19.6. Não maritiver a proposta;

19.7. Cometer fraude fiscal;

19.8. Comportar-se de modo inidôneo;

I

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo^da Administração, à muita moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N2 86, da Lei Ns 8666/93.

I ' ,

19.20. Amuita' prevista neste ITEM será descontada dos créditos que acontratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO;DOS PATOS/MA, é poderá cumülãr'com"ás'dernais sançõésTdmifiistrativas, inclusive
com as muitas pfevistas.j " 'fÜi'

[Si-,
19.21. A inexecução total 0U :parcial dp objeto contratado> a Adrninlstráçãofpòderá apiíçar|à vencedora, as
seguintessançõeladministrativás„nos termos do artigo NS 87,da Lei N& 8.666/93:, -l i

•!'!•' - í|- "a) Advertência por escrito; - _ ^ j

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de a'té:20% (vinte'por cento) sobre
ovalor total do contrato; ' ' , i

I \ f. .
c) Suspensão teniporáría dè participação 'em iióitaçãp e impe^djmentòijdé contratar'com a Prefeitura
Municipai de SÃOrJÓÃO DOS PAtoS/MA, porprazo nãosuperior a 02"(clòis) anos;;-'

' 'f 1 . • •li ' '
d) Sendojque em caso de inexecução total; sem justificativa aceita peia| Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JÒÃÒ DOS PAtÒS/MA, será aplicado o Ümitè máximo tem'porai previsto pára a penalidade
05 (cinco) anos; j j ' ' Ü ri >

: I i • ' . íli;- í ;
e) Declaração dei inidonéídade pára licitar junto à Administração Pública,, enquantoj perdurarem os
motivos ' Y 1 ' • ' ^ A: '1
determinantesida punição, ou até que sejaprorhovída a reabiiítáção pérante/a própría autoridade que aplicou

^a penalidade, dé acordo
art. N2 14 do Decreto

do com o inciso.iV';dò art. N2:87 dá Lei N2.8.'666/9_3; c/c art." NS 79 da Lei N9 10.520/02 e
N2 3Í55/00: r K.--.. -> s ^ 3 !

20.1. Do ato què aplicar aÇ)enaiidade caberá recurso, no prazo dé OS (cínco)|días úteis, acontar da ciência da
intimação, podendo a! Administração reconsiderar suá-''decisão ou nesse iprazo encaminhálio devidamente

• j[ i • ir jf ' • ?» ;f -
informado para a apreciação e.decisão superior,dentro do mesmoprazo. | - ]

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO jqÃO' bos PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, Inclusive a reabilitação perante a Adrninistfação Pública.

[20. CLÁUSULA DÉCilVfA SEGUNDA - RESCISÃO.^

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁSER RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei n9 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,|anexo ao Editai;

20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n9 8.666, de 1993.
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20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei [n^ 8.666, de,1993.

20.23. O TER\^0 DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME OCASO: '

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

20.23.2. Relação dos pagaméntos já efetuados e ainda devidos; ^

20.23.3. Indenizações 8mulias.
i:.' Li „ „ _ .

Sl. CLAuSULÂ ÒTcrMAlTERCEIRA - VEDAÇÕES. :
I í ' . •

21.20. ÉVEDADO ÀCONTRATADA: ' •''J''.

t:!
S'! I .! f

21.20.1. Cauciohar ou utilizar este.Termo de Contrato pára qualquerj)peraçãòTin'ahceira; 'j
•i i " \ 0!^'—'í

21.20.2. Interromper alexecuçãpixontralual/sob alegação de inadimplementp..pdr' parte' dai
salvo nos casos]previstos ern lei. " ' ;\] / , !

I s " r \ ' it . . ! i

CONTRATANTE,

CLÁUSUUDÉCIM/
í

ih i

QUARTA - alterações; íL
't í

1 -
22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina,do.art. 65'cla Lei n^ 8:666,;de 1993.

22.21. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
n I 'i; -A-í. - I! ii J_ tnn/ I. .r_4._ _ _• 1, j._V _i_ 'ii._ sL:-! —I —t!_L ^j.—que se fizerem necessários, até oJImite de 25% (vinte ecinco por centoj do va|òr inicial atualizado do contrato.

22.22. As supressõês;resuitantés^de.'àcordo celebrado entre as partescontratantes podèrão:exceder o limite
de 25% (vinte e cinco.,por cento) dóvalor inicial atualizado do contrato.' - [

' • 1 I „Í, firL .i
f23. CLÁUSUlA DÉâMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. j,! ; _ ' 1

' -
1

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n&
8.666, de 1993, na Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundojas disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 |-|'CódÍgo de Defep do Consumidor
-enormas eprincíplos;gerais dos contratos. O j. j

124. CLÁUSULA DÉClft^ATEXTA - PÜBLICÂÇÃÒ.
11,-'.--.

24.20. Incurnbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficialdo Muriicípio, no prazo previsto na Lei ns 8.666, de 1993.

ÕÃUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.
" rir-

- íiiL-

25.20. É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser
Lei ns 8.666/93.

compostos pela conciliação, conforme art. 55, §25 da
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
unicef^>>

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, em 25 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNIC JOÃO DOS PATOS-MA
Thuarjí^^íab^á Gomes

SecretárIaAWmMal d^dmlnlstrãçâo •!; '
CONWTANTE •'•f

blJALMA SOARESUIJrtLIVlH aUMrtCi pgf DUALMASOARES
LIMA:130361493''UAAÁ:130361493fi8

. Da(]as:202l.11.2S

1S:IÍ21-03W

LAR PARATY LTDA.
CNPJ: 02.131413/0001^30;.

Representàntè ^

CONTRATADA • '
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