0 014 LUGA 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04
,

1

CONTRATO N° 300905017/2021

Processo:J.20-300

Fls..

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

()

Rubrica:

Por este instrumento particular, O MUNICÍPIO DE BOM LUGAR, ESTADO DO
MARANHÃO, inscrito no C.N.P.J sob o n° 01.611.400/0001-04, pessoa jurídica de direito
público, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na R. Manoel Severo, s/n,
Centro - Bom Lugar-Maranhão, neste ato representada pela Sra. Cristina Vieira de Sousa Miranda,
Secretária Municipal de Educação de Bom Lugar, inscrito no CPF n° 000.933.883-73 e portador do
RG n° 1787222200-16, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa A.M. DEOLINDA
SOUSA - ME, Situada na AV MARCOS MIRANDA SN/ CENTRO / BOM LUGAR/ MA, inscrita no
CNPJ sob o n° 27.606.156/0001-77, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO MARCOS
DEOLINDA SOUSA, portador da Cédula de Identidade n° 031873212006-5 e do CPF n° 038.082.65345 a seguir denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente
do Pregão Eletronico n° 017/2021, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei Federal n°
10.520/2002, Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei Complementar n° 147/2014 e demais normas atinentes
à espécie tendo em vista o que consta nos autos do Processo n° 1207001/2021, submetendo-se às
cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 017/2021, em
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas com os termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1 . contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições prontas (Self-service), de
interesse da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Bom Lugar - MA, estes a serem
realizados conforme discriminação da Ata de Registro de Preços n° 1207001/2021 e na proposta
vencedora. E de acordo com a Lei n° 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE:
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 13.008,00 (treze mil e oito reais), a ser pago em
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas,
observadas as condições da adjudicada.
ITEM

I

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD

V. UNIT

VALOR TOTAL

Refeições preparadas e servidas prontas Servida em
Local a ser indicado pelo setor requisitante, com
alimentos tradicionais como: 01 hortaliça crua - tomate,
pepino, verduras repolho, cebola. 02 hortaliças cozida cenoura, chuchu, beterraba. 03 cereais - arroz, batata
(em purê). 04 leguminosa - frango, peixe, carne bovina,
carne bovina moída, carne suína (de preferência assada,
grelhada ou ao molho, bife)

KG

813

R$ 16,00

13.008,00

VALOR TOTAL:
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3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorrickgs.1, (um) mês da data Oda-Fundação Getúlio •
de assinatura deste contrato, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M uurn4.
Vargas.
CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA:
4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigerá até 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento
da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA, representado pela seguinte rubrica:
ORGÃO:
UNIDADE GESTORA:
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:
FONTE DE RECURSO:

02 Poder Executivo
0207- Manute. E Desenvolvimento do
Ensino - MDE.
10.122.0003.2.112 Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.
3.3.90.39.00 - Outros serviços de
Terc. Pessoa Jurídica.
0100000000 Recursos Ordinários

Classificação Econômica - 3.3.90.39.00 — Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica;
6. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada:
6.1 . Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no
Edital e Contrato:
6.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e
fiscalizar a execução dos Contratos;
6.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações
apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens
patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;
6.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
6.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
6.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de acordo com os critérios estabelecidos neste
Termo de Referência;
6.1.6. Receber os produtos fornecidos pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a
proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;
6.1 .7 Solicitar a substituição imediata de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou
prejudiciais;
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6.1.8. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes
na proposta da CONTRATADA;
6.1.9. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à CONTRATADA,
decorrentes do mau uso ou operação imprópria, a partir do ato da recepção do produto fornecido para
teste até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, objeto não tenha apresentado defeitos;
6.1 .10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro
dos prazos preestabelecidos em Contrato;
6.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento
dos produtos.
6.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos
quantitativos e qualificativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando por
escrito à CONTRATADA, as ocorrências de imperfeições, falhas ou irregularidades, fixando-lhe prazo
para corrigir defeitos ou irregularidades constatados no fornecimento dos produtos.
6.2.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderão ser previstas no
Edital e Contrato:
6.2.1. Fornecer os serviços/produtos conforme especificações definidas no presente Termo de
Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;
6.2.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
6.2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à Administração, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
6.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
6.2.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante;
6.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
6.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
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6.2.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela ContratanteUiC
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.
6.2.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
6.2.1 1. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
6.2.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzilos eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.
6.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
6.2.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
6.2.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho de menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
6.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
6.2.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
6.2.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993.
6.2.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
6.2.21 . Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas. com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
6.2.22. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;
6.2.23. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata,
relacionados com as características dos produtos;
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6.2.24. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas OrOcade For
refeições prontas (Self-service) objeto da presente contratação, às suas expensas, entro do prazo de
entrega estabelecido.
6.2.25. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá
responder pela fiel execução do Contrato;
6.2.26. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da
execução do objeto pela CONTRATANTE.
6.2.27. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade
Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 . Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e a qualidade dos produtos, através de um
servidor especialmente designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e
determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor
aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça a qualquer das
cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência;
7.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados;
7.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa realizar a entrega dos produtos, dentro
das normas deste Termo de Referência;
7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato.
7.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos neste
Termo de Referência ou no contrato.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES:
8.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato ou
a ata de registro de preços, não entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato,
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas, e
cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Bom Lugar/MA, e será
descredenciado no Sicaf, e do sistema de cadastramento municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o
direito à ampla defesa.
8.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e
quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:
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8.2.1 Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em casoRáCairaso-44
objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis
na substituição de produtos entregues com avarias ou com prazo de validade inferior ao exigido. Após
o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida. sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença.
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por
período superior ao previsto na alínea "a", do subitem 7.2.1, ou de inexecução parcial da obrigação
assumida;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida.
8.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município de Bom Lugar — MA,
poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a
aplicação de uma não exclui as demais.
8.4 As multas previstas neste Edital, serão descontadas após regular processo administrativo, dos
pagamentos devidos pela Contratante.
8.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem
superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser
apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.
8.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no § 10 do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os
atrasos não precedidos da competente prorrogação.
8.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e
encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento
comprobatório do alegado pela Contratada.
8.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e
contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.
8.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores municipal e no
SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
8.10. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.
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9. CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. A execução dos serviços, será inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado
o prazo máximo de 02 (dois) dias.
9.2. Os pedidos acerca dos serviços se farão conforme a necessidade da CONTRATANTE, assim como
seu pagamento, estrito aos quantitativos recebidos. O valor constante no Termo de Referencia, anexo I
deste edital, compreende uma futura e eventual necessidade, que poderá vir a ocorrer ou não durante os
doze meses, não gerando, em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor devido pela
Contratante a Contratada sem que haja a contratação dos serviços.
9.3. Serão aceitos os serviços que estiverem em estrita conformidade com as determinações deste
edital.
9.4. A aceitação preliminar dos serviços se dará com a emissão, por servidor designado pela
Contratante, de Termo de Aceitação Provisória e sua aceitação final com a emissão de Termo de
Aceitação Definitiva, o qual deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - FORMA DE PAGAMENTO:
10.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e validada por quem de direito.
10.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, caso exista pendência quanto às seguintes
certidões de regularidade fiscal e trabalhista:
• Certidão conjunta de Tributos Federais e da divida ativa da União, expedida pela Receita
Federal, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751/14;
• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
• Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
• Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicilio tributário da empresa licitante;
• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
10.3. A perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou parcelada
justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por
serviços prestados (Acórdão n° 964/2012-Plenário, TC 017.371/201 1-2, rel. Min. Walton Alencar
Rodrigues, 25.4.2012).
10.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma
ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.
10.5. O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante
vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco.
Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
10.6. O atraso no pagamento pela CONTRATANTE no prazo estipulado no subitem 6.1por motivo de
força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato dos serviços, as quais, só
poderão fazer este mediante comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso
da fatura mais antiga.
10.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a
contratada as sanções previstas na Lei 8.666/93 e neste edital.
10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
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SECRETARIA CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspãtonto do3 efetivo
-(uhrm:
adimplemento da parcela, será a seguinte:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
1= (TX)

365 I = (6/100)

365 1= 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
10.8.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
1 1.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais, as previstas em lei e no presente contrato.
1 1 .2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução,
ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
1 1.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS:
12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
12.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
I icitatória.
12.3. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta
I icitatória.
12.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
12.5. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
12.6. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
Email: municipiobomlugar@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

;Pra

gando
I

dor.

ir

es
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e a manutenção corretivgbeg:condicic
de ar, recarga de gás, desinstalação de aparelhos e instalação de aparelhos novos, pela Administração.
12.7. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá subcontratar partes do contrato.
12.8. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com os
termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.
12.9. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
12.10. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
O foro da Comarca de Bacabal - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho
de 1993, alterada e consolidada. Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na
Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os
seus jurídicos e legais efeitos.
Bom Lugar - Maranhão, 30 de setembro de 2021.

Prefeitura Munkipal de Bom Lugar
Cristi a Vieira de Sousa Miranda
Contratant
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