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7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a
ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;
7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada
durante o recebimento do objeto;

•

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços
ou a atualização monetária;
7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
7.7 - Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.
Ü. DO PAGAMENTO
8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada
pela Secretaria responsável;
8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.
8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas
ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

•

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
"factoring";
8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.
9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.
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9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;
9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-la.

•

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e
convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com
preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de
fracasso na negociação.
9.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE' PREÇOS
10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de
Registro de Preços;
b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;

•

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos
decorrente deste registro;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
O descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.
10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no
Edital.
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10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.
10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:
a) Por decurso de prazo de validade;

•

11. DOS PREÇOS

R

11.1 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta
Ata de Registros de Preços.
12. DAS PENALIDADES
12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita
à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor
da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);
b) a partir do 62 (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de
atraso.
12.2 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87,1. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, através
da Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não
apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Santa Quitéria Do Maranhão, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal.
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12.4 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de Santa
Quitéria Do Maranhão solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do
Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura
a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada
não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de SANTA QUITÉRIA DO
MARANHÃO, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação,
para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus
dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;
12.6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Santa Quitéria Do
Maranhão.
12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor
será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se
estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida
Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;
12.8 - Do ato que aplicar penalidade 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-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.
13. DOS IUCITOS PENAIS
13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de
Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam
vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:
15. DAS DISPOSIÇÕES PINAIS
15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão Eletrônico ISRP n9.006/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.
III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO
16.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO,
Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente
contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma
do Art. 60 da Lei 8.666/93.
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA,

CONTRATANTE

de

de 2021.

CONTRATADA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N2 006/2021
ANEXO VIII
"

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PE SRP N_ /2O21.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N220210017/21-CPL
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, ESTADO DO
MARANHÃO EA EMPRESA (4.
Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO
MARANHÃO, situada à
, SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO -MA, inscrita no CNPJ sob
o n°
, neste ato representada pelo Secretário municipal, Sr.
portador do Cédula de Identidade n°
e do CPF n°
a seguir denominada
CONTRATANTE, e a empresa
, situada na
, inscrita no CNPJ sob o n°
, neste ato representada pelo
, Sr.
, portador da Cédula
de Identidade n°
e do CPF n 2
, a seguir denominada CONTRATADA,
acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 10.520/02, Decreto n°
10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93, assim como
pelas cláusulas a seguir expressas:
Cláusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. Registro de Preço para futuras Aquisição de material de expediente, para atender as
necessidades das secretarias municipais de Santa Quitéria Do Maranhão/Ma.
Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
006/2021 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520/02, Decreto n° 10.024/19 e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a
integrar este contrato.
Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de
R$
(...), conforme descrição dos produtos abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

UN

QTDE

V.UNIT

V TOTAL

01
02
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03
04
(Tabela Ilustrativa)
Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por
ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO
04 122 0007 2098 0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO
339030 - Material de Consumo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 122 0007 2036 0000 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇAO
339030 - Material de Consumo
12 361 0007 2054 0000 - MANUT. DOS SERVIÇOS ADM. DO ENSINO FUNDAMENTAL
339030 - Material de Consumo
SECRETARIA DE SAÚDE
10 122 0007 2058 0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
339030 - Material de Consumo
10 122 0067 2189 0000 - MANUT. e FUNC. DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS
339030 - Material de Consumo
10 122 5018 6500 0000 - COMBATE À COVID-19
339030 - Material de Consumo
10 301 0060 2169 0000 - MANUT. E FUNC. DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
339030 - Material de Consumo
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0064 2077 0000 - MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
339030 - Material de Consumo
08 244 0064 2178 0000 - MANUT. e FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS
339030 - Material de Consumo
08 244 0064 2178 0000 - MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
339030 - Material de Consumo
Cláusula Quinta - DA VINGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses.
Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas
no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações,
sob pena das sanções cabíveis.
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6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.
6.3.0s produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o
FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de
fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.
7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.
7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.
Cláusula Oitava- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO:
8.1.0correndo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá
restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n° 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.
Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO:
9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização
dos produtos recebidos.
Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obrigações da Contratada:
I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
presente contrato;
II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;
III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de
provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado
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conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades das Secretarias
municipais.
IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando
todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes,
caso ocorram;
VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior,
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a
partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
decorrentes da execução do presente contrato;
1X)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas;
X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita
condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade,
competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da
Contratante deverão ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes
que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e
registros.
10.3.Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a
execução do Contrato.
Cláusula Décima Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através
de protocolo.
11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55,
inciso IX, da Lei n2 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida
lei.
Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer
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declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa,
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria Do Maranhão,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de
suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das demais cominações legais.
13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas
fielmente as condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese
de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o
valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente,
sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na
entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de
eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia
do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente
com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias
úteis.
13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito
de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.
13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.
13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria Do Maranhão.
Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:
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Processo:~
Folha.
Ruon

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.232.615/0001-20
14.1.0s casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 10.520/02, Decreto n° 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.
Cláusula Décima Quinta - DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Santa Quitéria Do Maranhão, Estado do Maranhão, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor.

SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO (MA),

de

de 2021.

Contratada

Sec. MunicilWdmi istração
Odair José Oliveir. Costa

TERMO DE ENCERRAMENTO

1

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 006/2021, possui 40
(Quarenta) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas.
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria Do
Maranhão, Estado do Maranhão, em 26 de março de 2021.

Amaury
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