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Fundo Municipal de Saúde
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
O MUNICIPIO DE MARACAÇUMÉ através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE convoca o representante da
licitante D K SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 18.693.277/0001-02 para
assinatura do contrato n° 027/2021 decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 017/2021,
objetivando a contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender as necessidades
do Fundo Municipal de Saúde.
0 representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sextafeira) e no horário das 08h0Omin (oito horas) às 12h0Omin (doze horas), munido dos seguintes documentos:
SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar Cédula
de Identidade ou documento equivalente que possua foto, o ato constitutivo ou estatuto
ou contrato social em vigor que comprove sua capacidade de representante legal, com
expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em
caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição; ou
PROCURADOR: Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma
reconhecida em cartório do outorgante/responsável, outorgando expressamente poderes
para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento
equivalente que possua foto e o ato constitutivo ou estatuto ou contrato social em vigor.
Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em
cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos
originais para confronto.
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as
obrigações fiscais, mediante a apresentação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista.
As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-5o
válidas por 30 (trinta) dias, contados de sua expedição.
As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão
condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor.
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidas neste instrumento, ressalvado
o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as
sanções administrativas e penalidades revistas em lei.
Sendo o que de momento

nos a resenta, subscre -emo-nos com apreço.
_M racagu é MA 02 de junho de 2021.
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Fundo Municipal de Saúde
CONTRATO N° 027/2021 - FMUS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ, ATRAVÉS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA D K SERVIÇOS E
LOCAÇÕES EIRELI - EPP, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MARACAÇUME através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, localizado na Rua Nova
Betel, s/n, Mangueira, Maracaçurne - MA, inscrita no CNPJ sob n°. 11.452.644/0001-37, representada neste
ato pelo Secretário Municipal de Saúde, o senhor Antônio da Silva Rodrigues, portador do RG n°
029570302005-7, e CPF n° 287.979.143-04, doravante denominada CONTRATANTE; e, de outro lado A
empresa D K SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 18.693.277/0001-02, localizada
na Rua 02, Quadra 03, Lote 58, s/n, 10 Piso, Pitombeira, Pindaré — Mirim - MA, representada pela senhora
Dhabylla Kaoanny Lima Ramos, portadora do RG n° 020597132002-1 SESP/MA e o CPF n° 084.706.54306, doravante denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, tendo em vista o
resultado do Pregão Presencial n°. 017/2021, do tipo Menor Preço por Item, consoante e decidido no
Processo Administrativo de Licitação n°. 042/2021 celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, que será regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei Federal n.°
8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações dispostas na LC
147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes A espécie a legislação que rege a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa especializada em locação de veículos para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as especificações técnicas,
planilhas, locais de prestação dos serviços, conforme Ata referente ao Pregão Presencial n° 017/2021.
Item

01

Descrição dos Serviços

Marca

Serviço de locação de veiculo, tipo caminhonete
pick-up, cabine dupla 4x4, com as seguintes
características mínimas: combustível a diesel, em
perfeito estado de conservação, dotado de todos os
equipamentos obrigatórios por lei (cintos de
segurança três pontas, extintor, estepe, chave de Toyota
roda, macaco e triângulo e qualquer outro de caráter
obrigatório), quilometragem livre, com motorista
devidamente
habilitado,
abastecimento
de
combustivel por conta da Contratante.
Valor Total em R$

Unidade

Mensal

Quantidade Quantidade
Valores em (R$)
de Veículos de Meses Unitário
Total

1

12

6.500,00 78.000,00

78.000,00

1.2 0 objeto deverá ser executado sob inteira responsabilidade da Contratada, a quem caberá todo e
qualquer ônus decorrente da execução do objeto contratado, inclusive quanto A despesas com o
motorista e disponibilidade deste.
1.3 Para a execução do objeto deverá ser fornecido, A expensas da empresa Contratada, o veiculo apto
para tal finalidade e o motorista devidamente capacitado e habilitado.
1.4 As locações dos veículos serão executadas sob regime de empreitada por mês e as máquinas serão
pagas por hora produtiva registrada por honmetro devidamente aferido e atestados pela Fiscalização
em medição realizada ao final de cada etapa prevista em cronograma físico.
1.5 Os equipamentos deverão estar A disposição da Prefeitura pela empresa vencedora da licitação num
período de 44 horas semanais, de segunda a sexta das 7h às 16h (com 1h de intervalo para o almoço);
e aos sábados das 7h As 11h (exceto os feriados). Nestes preços deverão estar compreendidas as
taxas, bonificações, despesas diretas ou indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, inclusive despesas com medição, locação, quaisquer despesas necessárias para a
realização do serviço, conforme normas vigentes.
CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 e fixadas no Anexo I Termo de Referência e no edital do Pregão Presencial n° 017/2021 são obrigações da CONTRATADA:
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Fundo Municipal de Saúde
a) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais verificando sempre o seu
bom desempenho, cumprindo os prazos estabelecidos em conformidade com a proposta
apresentada e nas orientações do Fiscal de Contrato, observando sempre os critérios de qualidade
dos serviços a serem prestados;
b) Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
C) Disponibilizar o veiculo em perfeitas condições de funcionamento e uso, licenciado, com
documentação atualizada, livre de tributos, considerando-se, inclusive, a normatização existente
para o ramo de locação especifico;
d) Apresentar motorista/operador devidamente capacitado/habilitado e com experiência para condução
do veiculo contratado, ficando terminantemente proibido dar carona;
Responsabilizar-se
por realizar a imediata e tempestiva manutenção preventiva e corretiva do
e)
veiculo, sem ônus para a Contratante, mantendo o mesmo em perfeito estado conservação e
utilização;
f) Apresentação e conservação do veiculo em plenas condições de uso e higienização;
g) Substituir o veiculo, caso necessário, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas atendendo
todas as especificações contidas neste termo contratual e no instrumento convocatório;
h) Manter o veiculo em conformidade com o Código Brasileiro de Transito, bem como toda a legislação
pertinente, inclusive quanto à utilização e obrigatoriedade do uso dos equipamentos de segurança,
condições dos mesmos e outras que se fizerem necessárias;
) Fornecer todos os equipamentos, mão de obra especializada para a execução dos serviços,
ferramentas se necessário, aparelhamento adequado, bem como EPI (Equipamento de Proteção
Individual), conforme normas de segurança e medicina do trabalho;
j) Manter a documentação dos veículos rigorosamente em dia, tais como: DPVAT, IPVA, Segura
contra Terceiros dentre outros que sejam necessários para o bom andamento do serviço;
k) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos veículos até o município, se for o caso;
I) Responsabilizar-se pela remoção e despesa de guinchos se for o caso, bem como outras despesas
relativas a transportes sinistrados;
m) Arcar com todos os encargos tributários, securitarios, trabalhistas e previdenciarios do motorista ou
operador do veiculo contratado;
n) Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da presente licitação;
o) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
p) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
q) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade para
quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham cometer no desempenho de suas funções,
obrigando-se a indenizar a Contratante, por todos os danos e prejuízos que eventualmente
ocasionarem;
r) Credenciar um preposto, aceito pela administração do Contratante, para representá-lo
permanentemente, durante o período de vigência deste Contrato, com a incumbência de resolver
todos os assuntos relativos à execução do mesmo;
s) Proceder ao inicio do Contrato à apresentação dos originais dos certificados de registro e
licenciamento de veículos - CRLV, emitido pelo órgão de trânsito;
t) Responsabilizar-se pelas manutenções preventivas, corretivas e revisões de garantias. A preventiva
sera realizada obrigatória e periodicamente e deve seguir o plano de manutenção constante do
manual do proprietário fornecido pelo fabricante: a corretiva é a destinada ao reparo dos defeitos
que ocorrerem de maneira aleatória, durante o intervalo entre as manutenções preventivas;
u) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pelo Fiscal
de Contrato na execução do mesmo;
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Fundo Municipal de Saúde
v) Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados A
Contratante ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, bem como em caso de
acidentes que possam ser vitimas seus empregados, prepostos ou servidores municipais, durante a
prestação dos serviços;
w) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato sem prévia autorização, por
escrito, da Contratante;
x) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificação por parte
desta, qualquer empregado ou preposto, cuja atuação ou comportamento seja julgado prejudicial,
inconveniente ou insatisfatório A prestação de serviço;
y) Dispor de meios adequados de comunicação (telefone fixo, celular e e-mail) para relatar ocorrências
e facilitar contatos entre o Fiscal de Contrato e o preposto da Contratada;
z) Responder por todo ônus, relativo a salários e encargos sociais e legais, impostos e seguros,
referente aos seus empregados;
aa) Fornecer relação de endereços de filiais e balcões de atendimento, quando houver;
2.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 e fixadas no Anexo I Termo de Referência e no edital do Pregão Presencial n° 017/2021 são obrigações da CONTRATANTE:
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada;
b) Arcar com as despesas de combustive!, lubrificação e/ou troca de óleo dos veículos locados;
c) Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;
d) Notificar a contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
CLAUSULA TERCEIRA - FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3.1 Quando do inicio da execução dos serviços, caso haja dúvidas em relação As especificações e normas
o município de Maracaçurne poderá solicitar da adjudicatária a apresentação de esclarecimentos
pertinentes ao objeto licitado, comprovando que ela atende todas as exigências legais e especificações
solicitadas no edital.
3.2 Da entrega/apresentação do veiculo e do motorista:
3.2.1 A apresentação/entrega do veiculo deverá ocorrer por parte da Contratada, As suas expenses,
em perfeito estado de utilização, na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, mediante requisição da Contratante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados
do pedido.
3.2.2 0 veiculo/máquina a ser utilizado para a execução do objeto deve dispor de todos os
equipamentos obrigatórios previstos no Código Nacional de Trânsito.
3.2.3 A Contratante se reserva ao direito de inspecionar o veiculo antes da utilização destes ou a
qualquer tempo, podendo rejeitá-lo, mesmo após o aceite, se detectado defeitos de ordem
mecânica ou irregularidade na documentação que ponha em risco eventual passageiro ou que
possa prejudicar a execução/continuação dos serviços.
3.2.4 0 recebimento do veiculo/máquina a ser utilizado para a execução do objeto deverá ocorrer de
forma provisória, para verificação no prazo máximo de 01 (um) dia id, quando será ou não,
efetuado o recebimento definitivo.
3.2.5 0 objeto será recebido pelo servidor designado, de acordo com o artigo 73, II, "a" e "b", da Lei
8.666/93, da seguinte forma:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do veiculo/máquina, para efeito de verificação da
conformidade do mesmo com o solicitado na licitação;
b) Definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento imediatamente após
a verificação do objeto pelo servidor responsável.
3.2.6 0 motorista/operador do veiculo/máquina deverá apresentar-se juntamente com o
veiculo/máquina, devidamente apto para o exercício de sua função, no prazo de até 02 (dois)
dias úteis contados do pedido.
3.2.7 0 motorista/operador do veiculo/máquina deverá ter idade minima de vinte e um anos.
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3.2.8 Caso o motorista/operador do veiculo/máquina seja declarado inapto à execução dos serviços, a
Contratada será notificada e deverá providenciar o saneamento das deficiências ou
irregularidades apontadas para nova apresentação perante o responsável pelo recebimento do
veiculo e conhecimento do motorista no prazo de até 02(dois) dias úteis contados da notificação.
3.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Transportes. 0 Secretário Municipal de Infraestrutura e Transportes
indicará um gestor do contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua
execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato e o Artigo 67 da Lei Federal n°
8.666/93:
3.3.1 0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
3.3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 0 valor total deste contrato pagamento em favor da Contratada será efetuado mensalmente, sendo
doze parcelas no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), totalizando em R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais), fixo e irreajustável durante todo o período da vigência do contrato.
4.1.1 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordens bancárias e/ou créditos
em conta corrente, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura juntamente com
a comprovação de execução dos serviços, desde que não haja pendência a serem regularizada
pela Contratada; mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Oficio solicitando pagamento dos serviços prestados;
b) Ordem de Serviços;
c) Nota Fiscal/Fatura;
d) Cópia da Nota de Empenho, e
e) Documentos que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, dispostos no
edital do Pregão Presencial n° 017/2021.
4.1.2 Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinentes. As notas fiscais que
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 10
(dez) dias após a data de sua apresentação válida.
4.1.3 Se, por ocasião da Contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante
o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
4.1.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, a comprovar a sua situação de regularidade de
que trata o subitem anterior mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos
com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
4.2 A(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo responsável designado para o
acompanhamento e fiscalização dos serviços.
4.3 Ocorrendo atraso no pagamento a Adjudicatária fará jus a juros de mora de 0,5% ao mês pro rata die,
da data de vencimento da obrigação até a do efetivo pagamento.
CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
5.1 0 valor dos serviços objeto deste Contrato durante sua vigência não sofrerá reajuste consoante
dispõem as Leis n°s 7.730/89 e 10.192, de 14/02/2001;
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5.2 Os preços iniciais do Contrato somente poderão ser reajustados, após a periodicidade de 12 (doze)
meses, conforme dispõe a Lei n.° 10.192, de 14/02/2001 e desde que devidamente comprovada a
variação dos custos dos preços contratados;
5.3 Decorridos os 12 (doze) meses os preços contratuais, poderão ser reajustados pelo Índice Nacional de
Preço ao Consumidor — INPC divulgado pelo IBGE tendo como mês base o mês da apresentação da
Proposta, nos termos do art.3° § 10 da Lei n.° 10.192, de 14/02/01;
5.4 0 reajuste a que se refere esta Cláusula será requisitado pela Contratada, observadas as normas
estabelecidas neste Contrato e na Lei n.° 10.192, de 14/02/2001, e, se concedido mediante Aditamento
ao Contrato.
5.5 Em caso de redução nos preços dos serviços, a contratada fica obrigada a repassar ao município o
mesmo percentual de desconto.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
6.1 0 prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura do termo de contrato, desde que posterior A data de publicação do extrato deste instrumento
na Imprensa Oficial, caso posterior A data convencionada.
6.2 0 prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.°
8.666/93, mediante acordo entre as partes e celebração de termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta)
meses, desde que a proposta da Contratada seja mais vantajosa para o Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1 As despesas decorrentes do presente processo estão estimadas em R$ 78.000,00 (setenta e oito
mil reais) que estão alocados nas seguintes dotações orçamentárias:
02.07.00 — Fundo Municipal de Saúde
10.301.0428.2034.0000 — Manutenção e Funcionamento do PSF
3.3,90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica.
7.2 Parágrafo Único. Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita,
proceder-se-6 ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, §8.°, da Lei n.° 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:
8.1 0 descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
Contratada ás sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei
Federal n° 8.666/93;
8.2 Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e da Lei Federal n°
10.520, de 2002, a Contratada que:
8.2.1 lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
8.2.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.2.3 Fraudar na execução do contrato;
8.2.4 Comportar-se de modo inidõneo;
8.2.5 Cometer fraude fiscal;
8.2.6 Não mantiver a proposta;
8.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, As seguintes sanções:
8.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
8.3.2 Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de
Empenho, pela recusa injustificada na prestação dos serviços nela relacionados, sem prejuízo
das demais penalidades previstas neste Termo de Referência;
8.3.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional A obrigação inadimplida;
8.3.4 Sobre as multas aplicadas e não recolhidas pela contratada até a data limite estabelecida para
pagamento, caso esta, não possua créditos a receber da contratante, incidirá atualização
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Fundo Municipal de Saúde
monetária calculada utilizando-se os indices apurados na TAXA SELIC, sem prejuízo de
posterior inscrição na Divida Ativa da União e cobrança judicial do valor devido;
8.3.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a entidade Contratante, pelo prazo de até
dois anos;
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração Municipal,
nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
CLAUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação de
10.1
resumo deste Contrato na imprensa oficial.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS
Os valores devidos à contratada serão pagos em moeda corrente do pais, considerando o efetivo
11.1
pagamento a data da ordem de pagamento efetuada ao estabelecimento bancário pela contratante, no
caso de vir a ser adotado o pagamento por ordem bancária ou o crédito em conta corrente.
A contratante designará um servidor qualificado, para exercer a fiscalização deste Contrato,
11.2
obrigando-se a contratada a acolher e cumprir de imediato as recomendações determinadas.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS
12.1
Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
Presencial n° 017/2021, os documentos relacionados na fase de habilitação, a proposta apresentada
pela contratada, e demais documentos que integram o processo licitatório.
Parágrafo único — havendo divergências entre disposições contidas nos documentos referidos no item
anterior desta clausula, de natureza técnica, e as disposições deste contrato, prevalecerão aquelas sobre
estas, salvo na ocorrência de erros serviços, quando serão adotadas as providências necessárias as
providências necessárias às correções.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1
Fica eleito o Foro da Comarca de Maracaçurné, Estado de Maranhão, para dirimir questões
oriundas deste Contrato, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram
lida e assinadas pelas partes contr ntes, na presença oe duas testemunhas.
Mar cagu - MA, 02 de junho de 2021.
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