
ESTADO DO MARANHÃO

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

Fundo Municipal de Saúde

FOLHA n

unicefíí

RuBnca

CONTRATO NS 24080501/2021
PROCESSOADMINISTRATIVO NS 1706001/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NS

24080501/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DESÃOJOÃO DOS PATOS
-MA E A EMPRESA RIBEIRO & FERNANDES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste_ato denominado COI^RATANTE, com sede na
Avenida Getúllo Varga^s,;'Í35j- Centro", Tri^rltõ no CNPJ'(MF) sob p"^h2 10.547.jí |̂/Ò001-3^j,representado pelo
Sr. Kairo Coelho de'Sousa iÇorreá, Secretária/Municiparde Saúde, pqrtadoraf do CPF ns |012.674.713-01,
doravante denominadp slmiilesmente,CONTRATANTE; e dé^outrpJado a.firmajRIBEIRO &|;FERNANDES LTDA,
Inscrita no CNPJ ns.03.5^9.504/000i-53,.sêdladô{ã) naAV PRESIDÈNTE.MEDICEí^ÍÚMÈRO. 174.0, CENTRO, CEP:
65.665-000 - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, doravante designada ÇONTRATAD^,'neste ato representada pe!o{a)
Sr. Gilson Ribeiro Fernandes portador da Carteira de,Mdentidade h® 00777314?85, eCPF||ns|470.349.633-04,
tendo em vista oque cbnstaino Processo Administ7átívoTiS4706001/2021.e emfbbservância às disposições da

^''1 W 1 u-í -dl.^ i •' - !I'V" '

Lei n2 8.666, dej21 de junho de; 1993, da;,Léim2^10;S20fde4\de ju/ho dè 2002 e há Lei jn2i 8.078, de 1990 -
Código de Defeb dõ"Consumidor,. dp'fe^^ n2^7..8927:de^2Çde janelroige^^^^^ resojvem celebrar o
presente Termofde Contrato, decomenté-dò Pregão Elètrônjco n2>.05/2021j médiànte as c
aseguir enunciadas. ] \

áüsulas e condições

1.

1.1.

da

quantitativos

' ri

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJÉtO.'
-*• ••-ei —f

PT]

1.
0 objeto do presente Ternid.dè"Contritò~é"ã^à^ulslção.de-CórTib'uStíveis||Dara atendérjas necessidades

Secretaria Municipal de' Saú'de do Município de São--João-dos-Patbs/K/IA;^conforrne especificações e
mtitativos estabelecidos no Termo de.Referência, anexo do lEdital.. [h í;^ jj;1 '

i, ^"1 \'--
Este Termo de^ Coritr^^^vincula^^ Edital do; Pregã^letrôríicqVldentificado nc preâmbulo e
1upnrpHnra inripnphd^terriènte:dè-transcrição. ^proposta vencedora, indepe

1/ :1
1.3. Descrição do objeto:

fIH

f'1 li v - '^/<^Vv>•'-•HosplTAL*;;;•T-^./'-^^/1: iiij- • ryi

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADÉnN '>'QUANT~' -*-V. UNít.] ' ir V. total

1 DieselSlÒ' . : í !| - Litros V.' "22.500 . /R$4,92F; j RS 110.700,00

2 Gasolina Comum jl Litros 7.500 • R$6j2dí;' . 1 RS 46.500,00

K ' j 1! -V- ^ ^ l.Tptàl: R$157.200,00

1 -i W -• • í"Mí:í- >

f / • 1 - >AB- - •
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 Diesel SIO 1 Litros 7.500 R$ 4,92 RS 36.900,00

2 Gasolina Comuni Litros 9.000 RS.6,20 RS 55.800,00

1 Total: R$ 92.700,00

1

1 AGENTE DE ENDEMIAS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 Diesel SIO I Litros 5.000 R$ 4,92 RS 24.600,00

2 Gasolina Comum Litros 6.000 R$ 6,20 RS 37.200,00

1 , / . Total: R$ 61.800,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 Diesel SIO 1 Litros 5.000 RS 4,92 RS 24.600,00

2 Gasolina Comum Litros 5.000 RS 6,20 RS 31.000,00

1 Total R$ 55.600,00

SAMU

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 DIesel SIO Litros 7.500 RS 4,92 RS 36.900,00

"Total - - - - -

- " i.r-í-' - - T -1 R$36.900,00

f2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIRGlNCIA. :íi; . ]
2.1. O prazo de'vigência deste Termo de Contrato teni início na data de 24/08/2021 é
31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §is, da lei ns 8.666, de 1993.

!3. CLÁUSULA TERÇEm^- PREÇO.
!%!r.

!•' I

—-L

encerramento em

3.1. Ovaiorído preseht^ Telmo":de Çpntrato é:de R$ 404.2Q0;p0 (qüatrôcehtós e quatro mil e duzentos
reais). • ^li r':.'.'' V'//- lUI-V !• ^

; l! ^ •- X'//- iXX í"
3.2. No vaiór acima estão in^^cluídas todas asr-despésès ordinárias.dirétas -e indiretas decorrentes da

' ' ] il » • ' ' • ^ I _ J i \ ]!'-•• <1
execução contratual; inclusive tributos e/ou impostos, encargps<sociais; trabalhistas, preyidenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa cie administração,-frete;-seguro'e outrosfnecessárioVáo cumprim'ento integrai do
objeto da contratação, i f ^ ' ' '•

!4. - CLÁÚSÜÜ^ QUÁ^iQ ^ DOTACÃO ÒRCAMENTÁRIÃ. '̂

: ' 1 - . _ úf'' il: '4'" .4.1. As despesas decorr;entes '̂desta-cpntrataçao estão programadas emjdptaçao orçarnentaria própria,
prevista no orçamento cjo Município; pVra ó;exercício de 202Í/na ciassifícação abàixo: '

PODER: 02 PODER EXECUT!\JÜ
ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAÚDE

V.

UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

10.302.0031.2078.0000;- mKnUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HQSPJTAiIaRES
3.3.90.30.00 - MATERIALDE CONSUMO

}

PODER: 02 PODER,EXECUTIVO
ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAÚDE

UNIDADE: FUNDO-DÈ SÀUDE

Ifi'
\} i'
a ..

[ X
10.301.0014.2068.0000,-MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAÚDE

UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

10.301.0003.2066.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PODER: 02 PODER EXECU
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ÓRGÃO: 16 FUNDO DE S>fUDE
UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

10.302.0031.2081.0000 yIMPLEMENTAÇÃO EMANUT DE ATENDIMENTO MOVEL"
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2073.0000 r AGENTE DE ENDEMIAS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Rubri

URGÊNCIA-SAMU

Í5. CLÁliSULA QÜi^f-PAGAMENtO.
/ I I ' !• |í V' - i

a) O pagamento será mensat efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias' copsecutivps, acompanhado da
Certidão de Débitós Relativos, a CréditpsTributários.Tedêrals ,e àiDívida Ativájjda Uniãoí-.CNDT e FGTS, com
validades compatíveis à data

.'•.'•"li! i"''do pagamento; desde queTtão.haja fator impeditivb<provocado'peIa Contratada.
f- jf-J

6. CLÃUSULA

l

reajustamento do preço do±'

íZi. CLÁUSULA ÍSÉTÍM/S
5 r

REAJUSTE.

/alor femaries'cénfe,pon"meipídé.t"ermo aditivo.

•^RANÍÍÂ^ÍEXla|^

n? I

6.1. Os preços são fixos e irreaj^stávels noprazo de'um anb^ontMiada data limité'para
aapresentação das proiDostas.-^^-p-^^xv^^^ . -h - •
6.2. Dentro do prazo de vigência dp^çont|atb_ejTi^^án^^^ sblÍcitação'da''contratacJa, os
poderão sofrer rèajustejapós oitíterregno^de uiiVano, apjica_ndo-se bíriãjce IPÇA/JBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econçlílídasUpYs aocorrência dãlãníj |̂dade.'̂ /^y''' [;• ||(,; j| j
6.3. Nos reajustes subsequentes áojprimeiro, ointerregno m^ínimòdesuni'ãnO'Se'ráiContado"ã,partir dos efeitos
financeiros do último reajus|e. — —'%—^ |'í |it' |l |
6.4. No caso deatraso ou não divulgação.dojndlce.de,réajustamento,%0:GpNTRATÃNTE pagará à CONTRATADA
a importância calcujada' pelVultlma variação conhecida, llquldan'd.o,.a dlferençalcórrespondente tão logo seja
divulgado oíndice dèfinjtivol ^ /// lilfp l-'!
6.5. Fica a CONT^RATADA obrigada a.aprèséntar memória de cálcu!o''refefente:ao|reajustam'ento de preços do{; .1 s! . u) íjs •• rtVL j:'valor remanescente, sempre que^este.^correrí^^lü - / ^Ííí'í- r
6.6. Nas aferiçõelflhals! oíndice utilIzíYjvpára reajuste será;;obrlg^o1-íamenteI|o|definÍtivY^
6.7. Caso oíndice estabelecldb'paryjTajusFamentò v^hj,a sèr^ÃtintV^^^ de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado,:em substÍtulçãb;-o qúei_yiera.serjdél:ermln5ó.pela legislação entã em vigor.
6.8. Na ausênciarde previsão'legal quantobõTíndice^bstitütyj^áSípârt elegeVão nov^índice oficial, para

-...-A. .. ii J ! H •- I

Liíl

!lir
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a.presente contratação.

8.- CLÁUSULA OiTAVÀ- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

preços contratados

9. a) O produtoj deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das OShOOmin
às 13h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis. |
10. b) Todos os bptijões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suasrespectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida porpela Secretaria solicitante.
11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
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12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmin às
IShOOmln horas. |
13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEL, por meio de Processo licítatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por Item;

15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo dereferência;

16. • Todos os produtos entregues deverâo.estar acompanhados.de.um.comprovante-de recibo o qual
constará a assinatura^do recebedor, em'duas vias (uma via para o fornecedorje um para a unidade). Os
produtos devem ser cpnferidos de acordo com. a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não

as normas, ps mesmos deverão ser ^devolvidos juntarnehte -comestejam de acordo- com

entrega não assihãdc). fli

ií'
il\

• li.

O comprovante de

117. CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO.

17.1. A fiscalização da
CONTRATANTE, na forma estabelecida

18. cláusula Décima

execução do, qbjetd«será efetuadá<.p_pn:Çomlssâo/Representapte
stábelecida hÒ Termo de;RefèrênciáV'anexó do Editan '̂ \1,

- OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE E DACONTRATADA.

VA Contratante se obriga a:

AContratada seipbriga a: | . ^ ^ . . , . ^
a) manter prepósto, àceito|pela adrhinistraçãò-da;;'Rrefèlt.ura:Mum de São João dos Patos-MA, durante
todo operíodo de vigência cia licitação, para represeVtá;lo sempre que for necessário; j! j
b) informar ao Chefe, do Setor de Compras dâ Prefeitura Municipal de Sãó João. dos íjatbs-MA, ou ao seu
substituto eventual, - quando for o caso,, qualquer anormalidade de caráter urgentjé e prestar os
esciarecimentos;julgadõs necessários; ' . Ij ./
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compátibiiidáde com as ÒbrigaçÕesiassumidas, todas as
condições de habilitação equalificaçãoiexigidas.najlcita.çãq;. . LuG.--'
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos' ou a iminência de fatosque possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal déSão João dos Patos-MA.

a) acompanhar efiscalizar a execução dò contrato; | • , j
b) permitir o livre acesso dos empregados-da-contra'tãdã-à's'̂ eperrdençias doi.contratanté para tratar de
assuntos pertinentes aos produtosadqmridos; ( jy"j •/: j,''
c) rejeitar, no toBo pu em pártei-os produtp's em desacordo com p^còntratp;
d) proceder ao pagamento d,o contrato, dentro.do prazoestabelècído; Jj)
e) proporcionar todasás coridÍções'nécessáfláVao bom andamento dóTornecimérito dos produtos atestados.

I ' J! •v v íi"' II
f) Aplicar as penalidades contratuais,-quandó for o;casõr-.^"-^ •' - ' " '•

\

r'-
:j-Mr.f

' /f}

'II t

ifi:
!

1' '

designado pela
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h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido; '
i) entregar os produtos ríos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor; i

]) arcar com todas as despesas, diretas ou Indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA.
k] a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos. '

19. CLÁUSULA DÉCIMaIFríMEÍRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. EE

19.1 Comete infração'ã^dministratÍva,.nbstermos dá Lei ns ÍO.520, de 2002,^o'licitante/adjudlcatário que:
y i • - • jí. !m, íi I

19.2. Não assinar o termo

dentro do prazo ^dé validade da proposta;
de contrato ou aceitar/retirar o instrumento\equ

» ' r t

valente, quando convocado

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Apresentar documentação falsa;

íí lí i í
Deixar de entregar os

5 -

Ensejar:o rètardamento-dá^execüção do objeto;

! i'- ® A -! fí
Não mantiver a proposta;;"

i i 'I .1 ^
i - i il \ \)

Cometerfraudeifiscal; / i>-i

com as multas preyistas.

a)

b) Multa administrativa com natureza de'perdas e danos da ordem'de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato; ,

1 < j -v i- ;

documentosexlgidosmocértame;v-t''i
j l

\v -- I

í'!' 5'.'j \

L
I V

/K

11
Comportar-se dè modo inibôneo;

' : pr

l ' w
1 ' í
l.M I !

, . \\\\ ! i t In y-, . n
19.9. O atraso injustificado ou, retardamento ha prestação de sérVíços olDjètò'deste certame sujeitará a
empresa, ajufzoda Admlnistraçãp/âJrnulta moratória de 0,5%"'(mèio por,cento) por dia dejjatraso, até olimite
de 10% (dez porcento), conformédeterrhina o'art. NS86, da Lei.N2'8666/93. l'Á>r ij |

i •vXVHI, U-O. /A'// 1' ff I il /"yjf I ' f ii 1
19.20. Amulta prevista neste ITEM:s\rá descOntadá;dqsJcrédltoS'qúe:aXpntrátada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÂOJOÃO-DOS PATOS/MA', '̂e pbderVcumulár..com"as demàis sanções administrativas, inclusive

19.21. Ainexecuçãõ total Jòu parcial do objeto cont^atádo, aAdministração qòderá apljcar
seguintessanções administrativas, nos termos do artigo NS 87, da Lei NS 8.666/93:,

' j í j •

^ ! I -- -
Advertência por escrito;

JÇ h

à vencedora, as

c) Suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;
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e) Declaração de inidoneidade para licitar Junto à Administração Pública, enquanto" perdurarem os
motivos determinantes da,'punição, ouaté que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Ns 87 da Lei N2 8.666/93, cic art. Ns 72 da Lei N2
10.520/02 e art. N2 14 do Decreto N2 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar alpenalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informados para a apreciaçâo e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Publica.

i20; CLÁUSULA DÉãÍ^À^EGÜNDÃ '̂̂ S^CÍSÃ0" ^ - - !,
r--

20.20. O PRESENTE TERMOlDE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

i !•
|-:

Í!M
Mr/

20.20.1. Por atojunilateral e escrito da Administração/;,nas atuações previstas:nosjincisos Ija XII e XVII do art.
78 da Lei n2 8.666, de 19931 é com as conseqüências^ indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da

f ' i ' " 1 í-/ /'•** J M í li^
ni-aiitpt'^r nA-Tarmi->-Ho Dafârânría Onávn aA .Prilfal • ' I i! .!aplicação das sanções previstas no Termò:de Referência,'anexo.aOjEdital; ]. h

I . •/$ /'••r r~i {;
20.20.2. Amigavelmente; nos termos Òo art. 79, inciso-ll; da Lei n2'8:666;.de 1993, s 1 };

3 ' I' ''íl • .1 f"- ' '' r", ^ .•'••l'"" V 1
' . I 21 •'"•'•j'''' [.""lis. , 1i

20.21. Os casos de rescisão contratual serao formalrn_ente-motívados,;assegurando-se
direito àprévia éampla clefesa. ll V - /uV •' '

r "" -1 !j' ' ]:v _
20.22. ACONTRATADA reconhece* ósrdirêltõrdãTCONtRATANTE.emjcaso^dé rescisão adminjstrativa prevista
no art. 77 da Lei'02 8.666, de 1993.'j j 1

11'•
20.

CONTRATADA o

lí !'

3 J í! i l'> -i i.- '. in Í!.' " 11
.23. o TERMO DE RESCISÃO'SERÁ\PREGEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO 5DOS SEfSÜINTES

' t <1 --iu í Aíji /,'/ L-Jll' ICONFORME o C/^SO:, | V'A-Ij r

i" - í I "Ètvl éh20.23.1. Balanço dos eventos còntratuais já.cumpridos ou parcialmente cumpridos;
i ' • ^ I / ' C" 1\ - L •ti'- '

20.23.2. Relação.dos pagamentos já."'"'

20.23.3. Indenizações e multas.;

V—T

1 i

>Já.efetúádos:e;alhda.dévidos;L'"-'>'><t r^jnjv-

li ii] - \V
21. CLÁUSULA DéCIMÁ TERCÊrnA rJIDAÇÕES.

21.20. É VEDADO À CONTRATADA:

i i !
21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

J »i'H'I?

íül
j7!-ír

rT

liil: /

ASPECTOS,

21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de Inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

22. CLÁUSULA DÉGIIVÍÀ QUARTA - ALTERAÇÕES. - íUIlL.. iJL

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

22.21. ACONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ousupressões
que sefizerem necessários, até olimite de 25% (vinte e cinco por centoTdó valor inicial atualizado do contrato.
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22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23. CLÁÜSUiA DÉCIMS^ÜINTA- DOS CASOS ÒMÍSSOS.
wi!"'

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as ,disposições contidas na Lei ns
8.666, de 1993, na Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as!disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 - Código'de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais! dos contratos.

24. CLÁUSULA DÉCIM^EXTA-^ PUBLICAÇÃO.

Para firmeza e validade

teor, que, depois delido

H V
24.20. incumbiráva. CONTRATANTE providenciar a pubiicaçlo .deste instrumento, por
Oficiai do Munlcípló,.ho prazo previsto na Lefns 8;666,-:de 1993. — i L

t "J' íl Jl '
55r'^~^USULA DÉCll^SÉtlMÃ-FÓRÓ. -

extrato, no Diário

; t "1
25.20. Éeieitolo Foro da Comarca delSÃOiJOÃO^DOS PATOS/MA^para dirimifidslltíglosiqúe decorrerem da

t• 1 I' " i v V-" 7} 'i '" '1 »
execução deste Termo de Contrato aue não oossam ser comDOStosioeia conciliação, conforme art. 55. §22 da
Lei n9 8.666/93. ( / '

• Contrato que não possam ser compost'os'peia conciliação, conforme art. 55, §2

^ oi/i- 1-^
dó^pactuado,'^0 p'résente'Termo\deiContrato'fói'lavr3do!!èm duasKduas) vias de igual

—Sl - ,{|\N 7 J . ..-'À KA 5;
e achado-em ordem;vai assinadoipeios contraentes.

">-ji w |f,
São Joâo dòs Patòs/MA, 24 de

-"1- - (r. 11:

\ V̂ Responsáveijegai d^CO/^TRATANTE^: i
,\r:^^.Kairo Coelho de.Sôuia: Gorrea--^-

-i 5 ' . • W--» Vj'\í j /I - Secretário, Munic|paT:de.Saudei Q
'V|;4/ijLQrtarií n7-2P9hp21 '5'

Responsável legai d^CONTRATADA
Giisori Ribeiro Fernandes'-

- - - CPF n" 470.349.633^04- * —
ír.iL.--

agosto de 2021.
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