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CONTRATO N° 2710001/2021/SEMEC/PMPF 
PROCESSO N.0 056/2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
PAMONHAS E DERIVADOS DO 
MILHO PARA ATENDER AO 
PROGRAMA DA MERENDA 
ESCOLAR, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO 
FRANCO E A EMPRESA M M M 
BALBINO, NA FORMA ABAIXO. 

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, nesta cidade 
de Porto Franco/MA, pela Secretaria Municipal de Educação, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 31 .010.245/0001-23, neste ato representada por NALVA 
VERAS DA SILVA MORAIS, brasileira, casada, Secretária Municipal de 
Educação e Ordenadora de Despesa, conforme Decreto Municipal 006/2021 , 
inscrita no CPF sob o n.0 895.141 .903-78, residente e domiciliada na Rua 
Contorno Sul , Vila Lobão, na cidade de Porto Franco, Estado do Maranhão, 
doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa M M M 
BALBINO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.0 

42.588.873/0001-074, com sede na Avenida Valentim Aguiar, n.0 346, Sala 04, 
Centro, na cidade de Porto Franco, estado do Maranhão, neste ato representado 
por seu representante legal MARY MARQUES MARTINS BALBINO, portador 
da cédula de identidade RG n.0 4305106 SSP-GO, inscrito no CPF sob o n. 0 

957.651 .311-15, residente e domiciliado na Avenida Valentim Aguiar, n.0 346, 
Sala 04, Centro, na cidade de Porto Franco/MA, doravante denominada 
CONTRATADA, têm , entre si, ajustado o presente CONTRATO, originado 
através do Processo Administrativo n.0 056/2021, decorrente da licitação na 
modalidade, Pregão n°. 020/2021 - CPL, na forma presencial , TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, e proposta apresentada, que passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não 
conflitar, resolvem , de comum acordo, celebrar o presente Contrato, submetendo 
as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei Federal n° 10.520/2002, pelo 
Decreto no 7 .892/2013 e Lei no 8 .666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto :.a ~!iW-!~~Iiíi 
do Milho, para atender ao Program .ES!COl~:tíC1 
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Franco/MA, conforme as especificações constantes do Termo de Referência e 
Anexos, e em conformidade com o Pregão Presencial n°. 020/2021-CPL e seus 
anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos 
os fins e efeitos legais. 

1.2. O presente Contrato está consubstanciado no procedimento licitatório 
realizado na forma da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULASEGUNDA-DASOB~GAÇÕES 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem obrigações da CONTRATADA: 

2.1. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, 
seguros, mão de obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da 
contratação; 

2.2. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto; 

2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos 
decorrentes do fornecimento; 

2.4. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

2.5. Os produtos e as instalações físicas do(a) CONTRATADO (A), deverão 
observar todas as exigências dos Órgãos Públicos competentes. 

2.6. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 
vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer 
alteração nas referidas condições; 

2.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto do Termo de 
Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 
prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou 
terceiros no exercício de suas atividades, vierem direta ou indiretamente, causar 
ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; 

2.8. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como os instrumentos 
contratuais dela decorrentes; 

2.9. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das 
disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de 
Preços, inclusive quanto ao compromisso de fornecimento dos quantitativos 
registrados, atendendo às solicitações de compras emitida pela secretaria; 

2.1 O. Informar ao Órgão Gerenciador ou ao Interessado 
(comprovados) que possam interferir direta ou i 
fornecimento para eventuais ~lllfi~itii';l 
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2.11. Encaminhar laudos e demais informações requisitadas pelo Órgão 
Gerenciador, inclusive referentes ao atendimento dos pedidos decorrentes do 
pregão presencial; 

2.12. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

2.13. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar nas 
notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação; 

2.14. O acompanhamento e a fiscalização dos Contratos firmados com os 
contratados serão feitos por servidor (es) designado (s) por portaria (s) em 
conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666193; 

2.15. Os fisca is nomeados em cada Contrato serão responsáveis pelo 
acompanhamento, fiscalização e pelo atesto do objeto contratado; 

2.16. Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, 
verificar, por meio de seus funcionários , se as prescrições das normas do Termo 
de Referência estão sendo cumpridas pelo fornecedor, para tal, o mesmo deverá 
garantir livre acesso às dependências pertinentes do estabelecimento; 

2.17. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no 
Termo de Contrato; 

2.18. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no 
objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo 
com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

2.19. Analisar e emitir parecer a respeito de substituição de marcas, quando 
solicitado, limitado a 1 (um) pedido de alteração por item; 

2.20. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de 
penalidades; 

·~ CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

3.1. O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021 , a contar da data 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
através de termos aditivos, conforme disposições do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n° 9.648/98. 

3.2. O presente Contrato não pode sofrer acréscimos quantitativos, sob pena 
de burla aos objetivos do SRP, salvo nos limites previstos na cláusula décima 
sexta desse Contrato, bem como no último aditivo decorrente do SRP, quando 
já não mais subsistir a possibilidade de sua utilização e for indispensável fazê-lo 
para prover o interesse público e da Administração. 

3.3. Nenhum aditivo pode realizar-se 
competente, decisão de autorização 
Procuradoria Geral do Município, sob~•~.:r~;~~ 
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CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

ORGÃO 
11 -SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 00- SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

AÇÃO 
12.306.0251 .2035.000- MANUTENÇÃO 
DA MERENDA ESCOLAR 

NATUREZA DA DESPESAS 3.3.90.30.00- Material de Consumo 

CLÁUSULA QUINTA- DO VALOR 

5.1. O valor do presente Contrato é de R$ 31.836,00 (trinta e um mil, 
oitocentos e trinta e seis reais). 

5.2. O presente Contrato deve ser objeto de prévio empenho na modalidade 
de empenho global , por elemento de despesa antes de qualquer ato de 
execução, tendo em vista que o fornecimento será feito em parcelas. 

CLAÚSULA SEXTA- DO PROCESSO DE PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados mediante regular processo de despesa, 
com observância das regras da Lei n° 4.320/1964 e da Lei Complementar n° 
101/2000, do qual, dentre outras, deve constar pelo menos: 

6.1.1. Nota fiscal fatura , devidamente atestada por servidor designado; 

6.1.2. Certidões de regularidade junto ao INSS, RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e 
Município; 

6.1.3. Cópia deste Contrato no primeiro pagamento; 

6.1.4. Cópia da Nota de Empenho; 

6.1.5. Solicitação de pagamento; 

6.1.6. Decisão de pagamento emanada da autoridade competente que observe: 
1) a adequação da despesa, entendida esta como objeto de dotação específica 
e que seja suficiente ou que abrangida por crédito genérico, e que não ultrapasse 
o limite saldo contratual ; 2) a adequação financeira, entendida como a existência 
e compatibilidade dos recursos financeiros para acorrer a despesa, tendo em 
vista que o empenho não cria obrigação de pagamento, mas sim serve como 
garantia de condições de pagamento asseguradas na relação contratual 
existente entre as partes contratantes; 

6.1. 7. Observância dos limites do Contrato, inclusive 

6.1.8. Atesto ou Nota de 
servidor designado, indepe""'"''"T"' 
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a serem expedidas pelo Sistema de Contabilidade quando dos registros 
contábeis; 

6.1.9. Outros documentos que se fizerem necessários a juízo do órgão de 
processamento de despesas públicas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DÚVIDAS SOBRE PAGAMENTOS 

7.1. Caso sobrevenham dúvidas acerca da legalidade e do procedimento 
sobre o processamento das despesas do presente Contrato, devem ser 
encaminhadas para a Procuradoria Geral do Município, antes de sua realização, 
sob pena de responsabilidade autoridade competente" . 

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

8.1. Os produtos serão entregues de forma parcelada, mediante demanda da 
Secretaria. Para cada parcela, será emitida uma "Ordem de Fornecimento", 
devidamente assinada pelo fiscal do Contrato. Os fornecedores deverão receber 
as "Ordens de Fornecimento", e terão 24h (vinte e quatro horas), para iniciar o 
fornecimento, a partir do recebimento. O fornecimento deverá ser concluído 
dentro de um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.2. Caso algum produto seja entregue com avarias diversas ou em desacordo 
com as especificações técnicas ou com problema de qualidade, a empresa 
CONTRATADA deverá repô-lo devidamente corrigindo em até 24 (vinte e quatro) 
horas após notificação do CONTRATANTE durante a vigência do Contrato, a 
partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis; 

8.3. Os produtos deverão ser transportados em carros fechados apropriados 
e em perfeito estado de conservação e higiene, protegidos conforme 
características de cada alimento e obedecendo aos critérios de refrigeração e 
congelamento, nos casos necessários. O transporte de alimentos refrigerados 
e/ou congelados deve ser feito em transporte fechado, isotérmico e 
refrigerado/frigorífico. 

8.4. Os produtos que se demonstrarem impróprios para o consumo ou que 
tenham seu valor nutritivo diferente das especificações exigidas serão rejeitados 
pela CONTRATANTE, devendo ser substituídos imediatamente, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas previstas no edital. 

8.5. Os produtos serão entregues semanalmente diretamente nos locais 
previamente indicado na Ordem de Fornecimento. 

8.6. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma 
compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante. 

8.7. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos 
desacordo com as especificações e condições do Termo 
e do Contrato. 
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9.1. O (s) produtos (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma: 

a) PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da 
conformidade das especificações dos produtos com aqueles determinados no 
Anexos A do Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em 
que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das 
embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho. 

b) DEFINITIVAMENTE: quando do processo de pagamento, após a verificação 
das especificações, qualidade e quantidades dos produtos e consequentemente 
aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do 
Contrato, a ser designado pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descarregamento dos produtos ficará a cargo do 
fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão 
licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 
quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações 
estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as 
faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90 (Lei do Consumidor) . 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todas as despesas de transporte, tributos, frete, 
carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e 
outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto deste 
Contrato, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA 

CLAÚSULA DÉCIMA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 0.1. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, 
taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os produtos. 

1 0.2. O pagamento a CONTRATADA será efetuado, por meio de transferência 
eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva 
dos produtos, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo 
Agente Público competente. 

10.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente 
qualquer obrigação documental ou financeira , sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços ou atualização monetária. 

1 0.4. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os produtos na totalidade 
do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o 
pagamento de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado. 

10.5. Os pagamentos serão feitos mediante a comprovação de entrega, através 
da apresentação dos recibos acompanhados das captas, datados 
assinados por um servidor do órgão, devidamente ,·,-, <::>nlriTir' 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CRI 

11.1. Durante a vigência do 



Praça Demétrio Milhomem ~ W 10 ~ Centro 
Maranhão - CEP: 65.9..,0-000 - CNPJ: 06.208.946/0001-24 
Fone: 99 3571-2251 

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações 
previstas na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 

11.2. Que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será 
efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, 
na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 
segundo a gravidade da falta cometida: 

12.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da 
fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades 
assumidas no Contrato ou , ainda, no caso de outras ocorrências que possam 
acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave; 

12.1.2. Multas: 

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos 
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE 
poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão 
contratual , em razão da inexecução total. 

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato 
ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste 
instrumento não abrangido pelas demais alíneas. 

c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não 
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no Contrato. 

d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do Contrato, pela não 
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 
convocatório. 

e) 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de rescisão 
contratual por inexecução parcial do Contrato. 

f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, nas hipóteses de recusa na 
assinatura do Contrato, rescisão contratual por inexecução do Contrato -
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais- atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido na 
alínea "a". 

12.2. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos·ncisos I 
e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

12.3. Rescisão amigável , por acordo 
processo da licitação desde 
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12.4. Rescisão Judicial, nos termos da legislação. 

12.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. 

12.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até 
que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a sanção, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato, na forma 
integral, serão feitos por servidores especialmente designados, que anotarão em 
registro próprio todas as ocorrências, determinando o que necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei n° 
8.666, de 21.06.93. 

13.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 
ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração. 

13.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE 
ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer 
de seus empregados ou prepostos. 

13.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do 
setor responsável pela fiscalização do Contrato ou a outro servidor designado 
para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 

14.1 A execução do objeto deste Contrato terá início logo após o recebimento 
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela CONTRATANTE, de forma parcelada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DESIGNAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO 

15.1. Fica designada como gestora do presente Contrato a servidora pública 
municipal VALMIRENE DE MIRANDA MILHOMEM, a quem competirá atestar 
as notas fiscais no devido processo de pagamento, para os devidos fins legais e 
administrativos. 
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suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n° 9.648/98. Havendo 
necessidade o Contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% 
(vinte e cinco) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme previsto art.65 § 
1°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver 
uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 
21/06/93. 

17.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato: 

17.2.1. O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

17.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 
lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão dos serviços/fornecimento nos prazos estipulados; 

17.2.3. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

17.2.4. O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

17.2.5. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma 
do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

17.2.6. A decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 

17.2.7. A dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO; 

17.2.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa que prejudique a execução do Contrato; 

17.2.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está 
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo Administrativo a que se 
refere o Contrato; 

17.2.10. A supressão, por parte da Administração, acarretando modificações do 
valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 
65 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

17.2.11. A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, 
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

17.2.12. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos PQJ;Jar:n~OJQ 
Administração decorrentes das parcelas já 
calamidade pública, grave perturbação 
ao contratado o direito de 
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obrigações até que seja normalizada a situação; 

17.2.13. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 

17.2.14. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem , a cessão ou transferência, total ou parcial da posição 
contratual , bem como a fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da 
Lei de Licitações ou prejudique a regular execução do Contrato; 

17.2.15. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- SUBCONTRATAÇÃO 

18.1. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: ANTICORRUPÇÃO 

19.1. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as 
pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 
no âmbito municipal, em atenção à Lei n° 12.846, de 01 de agosto de 2013. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, com renúncia expressa 
de qualquer outro, por mais privi legiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
ou litígios oriundos da execução deste Contrato. 

20.2. E para que surtam os legais e jurídicos efeitos, as partes firmam o 
presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelos contratantes. 

Porto Franco (MA) , 25 de outubro de 2021 . 

CONTRATANTE 
NALVA VERAS DA SILVA MORAIS 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

~~TRATADO 
M M M BALBINO 

MARY MARQUES MARTINS BALBINO 
Representante Legal 


