
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 10.547.447/0001-39
Fundo Municipal de Saúde

CONTRATOADMINISTRATIVO N' 04100201/2021

ubfica

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, POR
INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EA EMPRESA
N. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL .DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, NA FORMA ABAIXO:

O Município de São João dos Patos/MA, representado pelo Fundo Municipal de Saúde, adiante denominada
CONTRATANTE, inscrita ho^CNPJ/MF,sob.n9.10.547.447/Q0pi-39,..representada legalmente pelo Secretário
Municipal de Saúde, ó'Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa/portador do GPFn® 012.67V71?-01, residente e
domiciliado nesta cidade,le a empresa N. J. SERVIÇOS MEDÍCOS LTDA, inscrita,'no CNPJ ri® 09.943.095/0001-51,
com sede na PC da Matriz, ns 488, andar1, CEP.: 65.390-000,-centro, Sant'á ,Lu2ia/MA, doravante denominada
CONTRATADA, neste^atoíVepresentadà pelo Sr. Newton Lppès Filho, médicò;'! brasileiro, casado, portador do
CPF n9 915.233.627-15 e do RG n® 05360518-4 (IFP/RJ), ajustam o presente''Çpntrato dePrestação de Serviços
para a realização de serviços médicos nos termos das Lei'Federal n" 8.666,; de-Zl de junho dé 1993, no 8.883,
de 08 de junho de 1994ji de acordo com os termos dò Processo Ad_minístratÍvo n° ^2307023/2021, parte
integrante deste instrumento independente de transcrição juntahrientecorri a;proppsta de preços apresentada
pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não-transcritas as.'Condições nela! estipuladas que
contrariem as disposições deste Contrato, quese reg'erá:pelas Cláusulas Séguirítés.', 1;

• _• • '•j ' •__ L.'
CLÁUSULA PRIMEIRA-'bÒbBJETO

' 'i.
l - í 1 \ / V\' I l.v'- I

1.1. Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa pára prestaçãp de sèrvjços médicos para atender a
demanda da Secrétariá Municipal de'Sa~údé dé Sãõ João dos''Ratos/MAÍ dé acordo com odescrito no anexo VI,
do Edital. ' 'I 1 • .! . _ -rr-'1

CLÁUSULA SEGUNDA -DO PpEÇO.
'• •r. V i

2.1. O Contratante pagará à ,Contratada de-acordo com omúmérp de atendlrhèntos e/ou procedimentos
realizados mensalmente,;de acordo"cdm plànilHa de preços da contratada .descrito'nó Anexo^ Vj.
2.2. Os preços contratados sérãbfixòse irreajüstávèísr; \ j
2.3. Ovalor cdntrataÓo éfde R$ 1.088.793;87 (Üm milhão oitenta ê.oltó mil sétecentos é noventa e três

.. ; ' t \ j -• í V y- • • 11 • i , ^ -I
reais e oitenta e sete centavos). " • • • - i' ')

ORO PROFISSIONAL QUANT OBSERVAÇÃO
Carga Horarla

Semanal/mensal
Total

Profissionais.

~ i 1 ^ -
- Valor Salarlo

; í ' '' •

i' •>
MESES

pf
TOTAL

8 \\ UBS/PSF 40hrs/sem; R$7;766,67 ,1 RS 186.400,08
Ambulatório (Clin.
Geral)

40hrs/sem. .7.766,67
R$ 23.300,01

1 Médicos

Médico Pediãtra

Hospital
08 hrs/sem.

18
R$7.766,67

3 RS 23.300.01
1
1

7

Médico

plantonista

Hospital

24 hrs/sem.

(Plantão)
RSS.216,67

RS 109.550,07
1 Médico Covid 20 hrs/sem. RS53.166,67 RS 159.500,01
4 UBS/PSF 40 hrs/sem. R$2.883,33 RS34.599,96

2 Enfermeiros 3
Plantonista

Hospital
40 hrs/sem. 10 R$2.883,33 3

RS25.949,97
3 ' Plantonista Covid 40 hrs/sem. RS 2.493,33 RS22.439,97
6 UBS/PSF 40 hrs/sem. RS 1.809,33 RS32.567,94
1 CAS 40 hrs/sem. RS 1.809,33 RS5.427,99

3 Técnicos Enfermagem
5

Plantonista

Hospital
40 hrs/sem.

16
RS 1.809,33

3

RS 27.139,95
4 Plantonista Covid 40 hrs/sem. RS 1.809,33 RS21.711.96
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1 NASF 40 hrs/sem, R$ 3.050,00 RS 9.150,00
4 Fisioterapeuta ,

3
CAS/C.
FISIOTERAPIA

40 hrs/sem.
4

R$ 3.050,00
3

RS 27.450,00

5 Médico Cardiologista 1
AMBUlATORiO

CAS
16 hrs/mês. 1 RS7.765,67 3

RS 23.300,01

6 Fonoaudiólogo 1 CAS 40 hrs/sem. 1 RS3.753,67 3 RS 11.261,01

7
Médico

Oftaimologista
1 CAS Ambulatório 16 hrs/mês, 1 RS7.766,67 3

RS23.300.01

8 Psicólogo
1 NASF 40 hrs/sem.

3
RS 4.233;33

3
R$12.699,99

2 CAPS 40 hrs/sem. RS4.233,33 RS25.399,98
9 Serviço Social 1 CAPS 40 hrs/sem. 1 RS4.233,33 3 RS 12.699,99

10
Terapeuta
Ocupacional

i 1 CAPS 40 hrs/sem. 1 RS2.966,67 3
RS8.900,01

11 Médico Psiquiatra ' 1 CAPS Ambulatório 16 hrs/mês. 1 RS8.333,33 3 RS24.999,99
12 Educador Físico ' .,1 1- • ;nasf" " "" 40 HfT/sêhf."' " —1' ,r n-RS 2:933,33 3 RS 8.799,99

13 Médico ortopedista
HRCRS,

ambulatório
16 hrs/mês. 1' ; ? RS 11.366,67 3

RS34.100,01

14

1

Dentista
1 5 UBS 40 hrs/sem. 1

9- j
í t' RS3.600,00-

3
RS 54.000,00

..! 4 CEO 40 hrs/sem. i .. RS 3.600,00 RS 43.200,00

15 MedicoVeterinário í b Vig-.
Epidemiológica

40 hrs/sem". :
,

ji RS 3.600,00
. 1

3
t RS10.800,00

17 Biomédico/Bíoquímico !l 1 Covid 40.hrs/sem. • 1 i'RS 4.043,67 3 RS12.131,01

18
ACD (Aux.Coiis. í il 4 UBS/PSF , •40 hrs/sem'í./ s."

1
! R$1.809,33 1

3
RS21.711,96

Dentário) , >' 114 CEO '•••'/ 40 Hrs/sem. \ . ; iRS 1.809,331 RS21.711,96
19 Técnico Radiologia '• í! 1 - - "Hospital 40 hrs/sem. "• •::-'R$:3.996,67i 3 RS 11.990,01

» n. Farmácia Básica 40 hrs/sem. ** ' » ^ L'^RS 3.216,67,' 1 RS9.650,01
20 Farmacêutico ;

i •1^ '
: Farmácia

'Hospitalar-
40 hrs/sem. •

'•
l^vlRS 3.216,67- 3

•. 5
• í RS9.650,01

1
s • ;!,i 1'. TOTAU RS 1.088.793,87

ül \,
3.1. A Contratante pagará,- mensalmente,~-à::-crèdenc|áda por cada procedimento
realizado, ovalor estipulado na^ tabela, que se encontram transcritos np' Anexo VI "^este edital. Sendo
que, o credenciado deverá aguardar, a análise da Secretaria' Municipal;i de Saudej para posterior
liberação de recurso eefetivaçãp\id-pagamento. ^ ' /,V .1 j
3.2. Incumbirãò àCpntrátada ainiçiadvâ éoencargo do çálcülomiríücíbsojda fatura devida, aser revisto e
aprovado pela Contfatan^,juntando:seb.cáículò. da .fatura.;'-^ /^ i;;Í ' J
3.3. Aliquidação das despesas obedecerá rigorosamente ad^-estábelecidoln^ n9 4.32Ó/64 e alterações
posteriores; vi •' " " ——^ v ;
3.4. O pagamento será lefetivado; considerando-se p'qúántitatiyo dei consultas, atendimentos e/ou
procedimentos realizados, mediante a apresentação .da' respectiva Nota Fiscal aq setor de faturamento da
Secretaria Municipal deSaúdé^ que após seratestada pèlò gestor, será encaminhada aòsetqride contabilidade
para pagamento. Se houver alguma Incorreção na Nota Fiscal, a mesma serájdevòlvida àCONTRATADA para
correção, sem qualquer ônus pu correção a ser paga pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA - DO P^RAZp DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

S I
' '

4.1. O contrato terá Início no ato de sua assinatura, sendo finalizado em 03 meses, podendo ser prorrogada por

iguais ou sucessivos períodos, na forma do Art. 57, inciso II, da Lei Federal n' 8.666/1993, limitada ao período
de 60 (sessenta) meses, por se tratar de serviços de natureza continuada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA _ ... :-fE

5.5. Os recursos necessários ao pagamento das despesas Inerentes a estes Contratos correrão do
orçamento vigente para o exercíciodo ano de 2021, na seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N9 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDEUNIDADE: FUNDOMUNICIPAL DESAÚDE
10.301.0003.2066.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOAJURÍDICA

^LAUSUIASEXTA^DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES : lE
I
I

6.1. Compete à Contratada:

a) Fornecer os serviços de acordo com o Edital;
b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas peio setor competente do
Contratante;

c) Manter,! durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habiiítaçãp-e-quaiificação exigldas-na-licitação,~conforme dispõe o
inciso Xiii, do aftigo 55, da Lèi N2.8.666/93 ealterações; • 1| ': '
d) Garantirja.execução qualificada dp cPntrãto durante todo'ó'período;
e) /o prpfisSionai deverá oferecer ao paciente o atendimento adequado, rnantehdo sempre
todosos cuidados inerentes asua atividade; I

• 'f" 'I " . ' [1'' . '1
f) ! O profissional deverá atender os pacientes com dignidade, é respeito; de modo universal
elguaiitário, mantendo-se sempre aqualidade na prestação dos serviços; l' _ |
g) 'j Òprofissionaídeveránotificar-ocontrátantedeeventüalaiteração.deseusdados
pessoais; - • -

h) O profissional deverá manter durante 1toda'/ execução;! do. contrato, em

FOLM

LiniceF^^a

compatibilidàdejcom as obrigações por ele assümidás/^.todasi.as condições de habilitação e
qualificação exigidas;"' • • \ v" ' j' j
h) o|profissional deverá desenvolvermos.serviçps-sempre erri regime de entendimento
com a'fiscalização; ' . V-/-, -• V,' m"Í' '
i) ' 0|| Crèdenciado deverá manter-se habilitado juntd' .aos respectivos órgãos de
fiscalização da sua categoria, nos mesmos rnpldes.^d.a. documentação de habilitação sob pena de
rescisão contratual; > " ' " . . t• . . ] [

I II .. . , ^ -j 11 t , . i
j) ; Não serão objetos de pagamento os>.servíçps efetuados fora dosj padrões da boa
técnica próflssional e das:normas.éticas existentes,,após análise técnica e justifícativa da Secretaria
Municipal de Saúde, observado odireito adefesa econtraditório; i'J i ' i \

1 ' '' ' í' 1
k) o serviço sérá prestado.com apresentaçãpda.soiiçitàçãd médica com a especificação;
1) •, Osljatendimentós-deverão ser administraüqí^conforinéi.a necessidade da Secretaria
Municipal deSaúde; . , v .Íí i 1 •

'i-j- ' i >. . )
m) í OslUsuários ppderãp-denuncianquaique'r'].rrégulariddde'verificada na prestação dos
serviços e/ou Ho faturamento; •, j
n) ^ - IHavendo anecessidade da realização de qualquer oui ijb procedimento que não conste
na tabela descrita| no anexo VI, item 7.1, este deverá ser realizado com valores iguais aos
apresentados no site do Ministério da Saúde: www.saude.gPv.br/sas,|(tabeia SIA/SÚS);
o) 'o não cumprimento dasalíneas açirna acarretará na imediata rescisão contratual;
p) p pijestador de serviços deverá possuir área,física compatível e todas as condições
técnicas adequadas e necessárias ao cumprimento e execução dos serviços de saúde, assim como
pessoal capacitado tecnicamente para exercerem as funções, caso o atendimento seja realizado em
local particular.

6.2. Compete à Contratante:
a) Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste contrato;
b) Designarservidor (ou comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, na hipótese do parágrafo
88 do art. 15 da Lei'n8 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entregados
serviços executados.

CLÁUSULA SÉTIMA - D^S SANÇÕES ADMINISTRATIVAS l !lil.
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7.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o iicitante contratado à aplicação de muitade
mora, nas seguintes condições:

a) Fixa-sea multa de mora em 0,03 (três por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total
reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

b) Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do
contrato;

A aplicação da'muita de mora não impede que a Administração rescinda uniiateraimente o contrato
e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei Federai n^. 8.666/93.

7.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao Iicitante
contratado: |

a) Advertêjicia; • - p-- r -—
b) Multa compensatória por perdas edanos, no montante dé JÍÒ% (dez por cento) sobre osaldo
contratual reajustado não executado pelo particular; 1.1 ' |
c) Suspensão temporária de participação em licitação e imiiedimentp de contratar com a
Administração Pública Estadual, Direta ou indireta, por prazo não,superior a O2'(dois) anos;

s Ij - l I 'i ^
d) Impédiníento para licitar e contratar com a Administração: Pública^ Mumcipai, Direta ou
Indireta,pelo prazo dè até 05 (cinco).anos, sém prejuízo das rhuitás;previstas em edital e no contrato
edas demais cominações legais, especificamênte.nás-hipóteses em que o Iicitante, convocado dentro
do prazo dè validade da sua.p*fopbsta,"não çeléb"raV-\aiontrátol[deixar de entregW ou apresentar
documentação falsa exigida,para'ó certarnè;-ensejar oTetardamentÇda^èxecução de seu objeto, não
mantiver a proposta,'fájhar bu fraudar na execução do coritrato, cornportar-se de modo inidôneo ou
cometei"fraudefiscai;\" . '-'.7 > ?

! •. íl - . . . ' - 4 l ' 1- - i
e) ; Declaração de inidoneidade.para iiçitar;ou-contratar com aiAdrninistração Publica, em toda a
Federação', enquanto perdurarem os motlvosldêterminantès\dá punição ouatéquèseja promovida a
reabilitação perante a j3róprla autoridade quê aplicou a penalidade,'̂ que será concedida sempre que
ocontratado ressarcir aAdministração pelos prejuízósl^suitanteseiapósdecorrido q prazo da sanção
aplicada com'.base na alínea "c". r ' |

7.3. As sanções previstas na^alíneas "a", "c"; "d" e "e" .deste ;item, não^são cumujatívas entre si, mas
poderão seraplicadas jüntamenté cbm a muita corripènsatória pbr-perdáfé danos (alínea "b");

\ 4^' Tii'-' '• '
; ' •• ' •; 'I

7.4. Quando imposta uma das sánções previstas nas'̂ áiínéás~^ "c"7''cl''a autoridade competente
submeterá sua-decisão do' Prefèjto Municipal, "a firn de qué, se^fçonfirmada, tenha efeito perante a
Administração Pública Municipal. § 32. Caso as-sanções refêridas-nd;parágrafoíanterior nãò-sejam confirmadas
pelo Prefeito Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por lintermédio ;,dé sua autoridade
competente, decidir sobre a aplicação ou não dasdemais modalidades sancionatórias. ; ]
7.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras:;

a) Antès da aplicação de qualquer sanção administrativa, oórgão pfomotorido certame deverá
notificar olicitantel'jContratadp, facultándb-lhe aapresentação de defká prévia; y'
b) ; A notificação deverá -ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebi'rhentó,lndicandõ',"1i'o'mínimó:'á cóndütã do Iicitante"contratado reputada como infratora, a
motivação para' aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o locai de
entrega das razões de defesa;
c) O prazo para,apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação,
exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal ns,
8666/93;

d) O Iicitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço
ocorridas no curso do processo iicitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as
notificações enviadas ao locai anteriormente indicado, na ausência da comunicação;
e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão
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promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis,
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federalns.
8.666/93;

f) O recurso' administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da
Procuradoria Gerai do Município de São João dos Patos/MA.

7.6. Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração poderãoser
cobrados judicialmente ou Idescontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas
efetivamente executadas do', contrato;
7.7. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatória a cobrança Judiciai da diferença.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

/ I

8.1. A rescisão do Contrato

8.666/93, com aplicação do'
Doderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei ns
art. 80 da.mesma Lei> se for o caso, ou, com aviso,prévio dé 30 (trinta dias) por

escrito por parte da contratante. ' ' '

CLÁUSULA NONA- DOS'ADITAMENTOS

9.1. O presente contrato poderá ser aditado caso haja interesse .da cpn^ratante/estritarnente, nos
termos previstos na Lei n o 8.666/93, após manifestação formai dá Procuradoria Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOiDESCREDENCtAMENTO IGZ

10.1.
:Í {Ocorrerá descredençiamento do prestador deserviços,_nps sêgúintes casos: .]

a) Não cumpriinento ou cumprimento irreguiar de cláusúlásido pVesente terrno;
b) ; Paràiisaçãotdos serviços sem justa caus_a;,e sem p/,éyía_çpmunícação à Secretaria Municipal de
Saúde;- j • . • '""i' i.. ' ;
c) ' Por decisãojda Comissão Fiscalizadora, motivados pela'má qualjdade dps^serviços prestados,
em relação aos atendimentos realizados e3'ética profissional;'/ h j
d) ' Odescumpr|imehto'de-quaIsquer das condições previstas neste,regulamento, bem como na
LeiFederaI ns. 8.666/93Vná'Lei Federai ns. 8.080/90) eriséjará o descredénciamehto da entidadee a
rescisão do contrato de acordocónio previsto.náLei 8.666/93. 'j

,i II • ^ I !

Cláusula décimá primeirI-boacompanhamento eda fiscalizaçãó j] T

11.1. Aexecução dò contrato ^rá'acompanhada pela Secretaria Municipal déCprnpétente, que deveráatestar a
execução dos serviços cohtratado, observando as disposições deste Contrato)'setri o qual pãoserá permitido
qualquer pagamento. ^

ÈiSisiS DEOMA sIgUNDÀi - DA VIÍ^ÜÍAÇÃp~AÕ EpjfÃI' "

12.1. O presente contrato está vinculado ao Edital de Chamada Pública n^ 02/2021'e, de conformidadecom a
Lei Federal n^ 8.666/1993 e suas alterações, a qual terá aplicabilidade também onde o contratofor omisso.
12.2. AContratada comproniete-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumida, condições estas de habilitação e qualificação inicialmente exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEI^r DA SUBCONTRATACÃO :.[[

13.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com
prévio e expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio,
devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.

13.2. A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos, falhas, errosou
atrasos na execução do objeto subcontratado.

•
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13.3. A subcontratada nâo terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar
suas decisões.

CLÁUSULA DÉCIMA QUART^rDA PUBLICAÇÃO [c:

14.1. A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficiai, após sua
assinatura, obedecendo o prazb previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei Federal n^ 8.666/1993,

5?ySULA DÉCÍ^ QÜÍNTÃ]! DÃIÍgJIÍAÇÃÇ^^^ „_j
I

15.1. Opresente Contratq}rege-se pelas seguintes normas: ; ;•
a) Constituição Federalde 1988; í
b) Lei Federai ns8.656, de 21.de junho de1993, bem como suasalterações posteriores;
c) 'Edital da Ciíamada Pública n® 02/2021 eseus anexos; ' |
d) : Demais normas reguiamentares aplicáveis à matéria, doutrina,ia jurisprudência e os princípios
gerais do Direito. J '! i 'r .

• U I r 1

15.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência,entre as disposições deste
Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá preválecérvp' conteúdo das cláusulas
contratuais. • \
15.3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo, as disposições contidas na Lei Federal
n2 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações è contratos administrativos e, subsidlariamente, os
princípios daTeoria Geral dos Contratos e as dísposiç.ões de direito privado, emiespècial a LelíFederai n^ 8.078,
de11 desetembro de1990 (Código de Defesa do Consumidor). - " ' \ V II;,'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXJA - DW COMUNICAÇÕES rilEd::
if • ' ' I i í -! ! •

16.1. Qualquer comunicação entre ás partes a respeito do presente Cqntrato,i.só produzirá efeitos legais se
processada por escrito,, mediante protocolo ou outro meio de registro;'-que cpniprqve a siia efetivação, não
sendo consideradas comunicações verbais. r p t

CLÁUSULA DÉCIMA SéTÍMA' DOFORO :d.íi
17.1. Fica eleito p Foro da Cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão, pára.dirimir quáísquerdúvidas
oriundas do presente instrumento. - "'t' í

' ' M • •• " ;il;^ :
E, para firmeza evalidade dp que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de iguaiteor e
forma, para que surtam umisó efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantesdas partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA. '

São João do^atos/MA, 04 de outubro de 2021.

Fundo Municípákle Saúde
Kairo Coelho ^Sousa

Secretário MLmicipaTde-Setfde
CONTRATÂNTE

N
CNPJ 09.9^.095/0001-51

CONTRATADA

•

•


