
ESTADO IDO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 096/2022 
PROCESSO: 01 0/2022(SEMAF 

TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
CONSERVAÇÃO E HIGIENE, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A EMPRESA 
CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA 
LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - PMFF, pessoa jurídica de 
direito público interno, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob 
o n°. 01 .612.66710001-08, sediada na Rua Antônio Pereira Santiago n° 420, nesta 
cidade de Fernando Falcão, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, 
RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA, brasileira, casada, Servidora Pública, portadora da 
Carteira de Identidade n°. 38059142009-5, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF N°. 
235.219,883-68, residente e domiciliado em Fernando Falcão - MA, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa 
CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n'27.125.94910001-74, com sede na Rua Coelho Neto n°673, Bairro 
Centro, Barra do Corda - MA, CEP 65.950-000, representado por seu sócio 
administrador, Sr Francisco Gemes Pereira Neto, brasileiro(a), solteiro(a), 
portador(a) da Carteira de Identidade n° 044434899012-8, expedida pala SSPÍMA, e 
do CPF n° 024.357.173-93, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, 
ajustado o CONTRATO, para execução dos serviços especificados na Clausula 
Primeira deste Instrumento tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
n° 010/2022, Pregão Eletrônico 009/2022 e proposta apresentada, que passam a 
integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não 
conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° 09612022, regido pela Lei Federal n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.  
O presente Contrato tem por objeto aquisição de material de limpeza, conservação e 
higiene, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Fernando Falcão, atendidas as condições e especificações constantes do EDITAL, e 
ANEXO 1 (Termo de Referência), e de acordo com a proposta da Contratada que 
integram o presente Contrato, independente de transcrição. 

As quantidades dos materiais indicados no Termo de Referência (ANEXO 1) é apenas 
estimativa e será solicitada de acordo com as necessidades do Orgão Participante, 
podendo ser utilizada no todo ou em parte. 
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CLÁUSULA SEGUNDA; DO VALOR TOTAL.  
O valor do presente contrato é de R$ 25.161,63 (vinte e cinco mil cento e sessenta 
e um e sessenta e três centavos) a ser pago, em até 30 dias, após a 
entrega/realização dos serviços pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e 
aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha dos materiais 
abaixo descrito, extraída da proposta de preços vencedora do certame: 

DA PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS. 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR
UNITÁRIO 	TOTAL 

1 ÁGUA SANITÁRIA I000ML, CX 
C/ 12 UNID, CX 20 3565 773,00 

2 ALCOOL EM GEL USO GERAL 
11- UNO 20 9,58 191,60 L

3 3 ALCOOL LIQUIDO 46% 1 L UNO 20 8,35 167,00 

AVENTAL DE PROTEÇAO 
MEDINDO 1.20 X7OCM UND 20 7,45 149,00 

BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 
04L UNO 4 29,33 117,32 

6 SACIA PLASTICA COM TAMPA 
08  UNO 4 30,60 122,40 

BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 
12 L UNO 4 33,63 134,52 

8 SACIA PLASTICA SEM TAMPA 
L UNO 5 22,96 114,80 

BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 
08  UNO 5 25,16 125,80 

10 BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 
101- UNO 5 28,80 144.00 OL

li 11 SALDE PARA LIMPF7A 14,5L UNO 8 13,08 104,64 
12 BALDE PEQUENOS L UNO 8 9,26 74,08 
13 CERA LIQUIDA I000ML UNO 10 7,28 72,80 

14 CESTO TELADO SEM TAMPA 
101- UNO 15 7,43 111,45 0L

IS 15 COADOR DE CAFÉ DE PANO UNO 15 2,70 40,50 

16 COLHER DESCARTAVEL 
P/REFEIÇÂO PCT C/50 PCT 13 5,05 65,65 

17 COPO DESC. ÁGUA 200ML 
PCT C/ 100 UNO CX Cf 25 PCT CX 3 205,63 616,89 

IS COPO DESCARTAVEL SOML 
PARA CAFÉ CX C/50PCT CX 5 219,50 1.097,50 

19 DESENTUPIDOR DE PIA UNO IS 16,13 241,95 

20 DESENTUPIDOR PARA VASO 
SANITARIO UND IS 21,80 392,40 

21 DESINFETANTE 2 L UND 32 8,16 26112 

22 DETERGENTE 
DESENGORDURANTE SOOML UND 100 2,60 260,00 
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23 ESPONJA DE AÇO FARDO 
COM 14 PCT FARDO 13 33,57 436,41 

24 ESPONJA DUPLA FACE PARA 
LIMPEZA UNO 50 1,16 5800 

25 DES000RIZAOOR SANITÁRIO 
PNASO 35G 

UND 200 3,73 74600 

26 DES000RIZADOR SANITÁRIO 
AEROSOL400ML 

UNO 20 12,53 250,60 

27 
ESCOVA PARA VASO 
SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM 
SUPORTE 

UNO 20 7,60 156,00 

28 ESCOVA PARA LAVAR 
ROUPAS 

UNO 20 3,45 €9,00 

29 INSETICIDA AEROSOL 300 ML UNO 30 11,58 347,40 

30 ISQUEIRO UND 35 3,78 132,30 

31 FÓSFORO EMBALAGEM COM 
10 CAIXA 

EMBAL 10 19.60 196,00 

32 GUARDANAPO DE PAPAL PCT 
CIIOOUND 

UNO 50 2,41 120,50 

33 LIMPA VIDRO SOOML UNO 50 15,80 790,00 

34 LIMPADOR MULTIUSO 500ML UNO 60 5,93 296,50 

35 LIMPA MÓVEIS200ML UNO 50 10,20 510,00 

36 
LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX 
TAMANHO M UNO 50 5,45 272,50 

37 LIMPA ALUMINIO S0OML UNO 30 2,51 75,30 

38 LIXEIRA C/PEDALI5L UND 5 34,30 171,50 

39 LIXEIRA CTrAMPA IQOL UNO lO 72,30 723,00 

40 LIXEIRA CITAMPA SOL UND 10 50,17 501,70 

41 LIXEIRA C/TAMPA 4,51- PIPIA UNO lO 21,83 218,30 

42 ODORIZADOR DE AMBIENTES 
360 ML 

UNO 25 13,36 334,00 

43 PÁ DE LIXO EM METAL COM 
CABO LONGO 

UNO 25 13,13 328,25 

44 PA DE LIXO EM PLÁSTICO 
C/CABO CURTO 

UND 25 3,85 96,25 

45 PAPEL HIGIENICO FARDO 
COM 16 PCT C/04UNIO 

FD 45 76,31 3.433,95 

46 
PAPEL TOALHA PCT C/2 
ROLOS 

UNO 50 6,03 301,50 

47 
PANO PARA P0 TIPO FLANELA 
40X6OCM PCT C/I2UNO 

DUZIA 25 34,67 866,75 

48 PANO DE CHÃO UNO 50 7,41 370,50 

49 PANO DE PRATO UND 25 4,96 124,00 

50 RODO PARA LIMPEZA UNO 20 10,48 209,60 
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51 51 	SODA CAUSTICA 1000 G 	UNO 	50 	11,68 	584,00 
SABÃO EM BARRA CX C/I0 

52 	UNO 	 CX 	lO 	99,60 	996,00 

53 	SABÃO EM PÓ CX C1I2UND 
1KG 	 CX 	20 	112,10 	2.242,00 

54 	SABONETE 90 G EMBALAGEM 
C/I2UND DUZIA 	50 	31,95 	1.597,50 

55 	SABONETE LIQUIDO 250M1 	UND 	50 	6,09 	304,50 

56 	SACO DE LIXO 100 L 	 UNO 	50 	3,55 	177,50 

57 	SACO DE LIXO 50 L 	 UNO 	100 	3,55 	355,00 

58 	SACO DE LIXO 15 L 	 UNID 	100 	3,55 	355,00 

59 	SACO DE LIXO 30 L 	 UNO 	100 	3,55 	355,00 

60 	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 1(0 	UND 	25 	5,47 	136,75 

TOALHA DE ROSTO 100% 61 	ALGODÃO 70CM X 50CM 	UND 	5 	 6,89 	44,45 

62 	40CM 	 UNO 	5 	12,46 	62,30 TAPETE SANITIZANTE 60CM X 

63 	VASSOURA DE PALHA 	 UNO 	50 	1,78 	89,00 
VASSOURA DE PÊLO COM 64 	CABO 	 UNO 	20 	11,01 	220,20 

65 	PAPEL FILME PVC 30 M 	UNO 	20 	6,41 	128,20 

VALOT TOTAL 	 R$ 25.161,63 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui odas 
as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos 
eventualmente incidentes sobre os materiais fornecidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA; DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  
Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da 
CONTRATADA, além das contidas no Termo de Referência (ANEXO 1) do edital: 

a) Manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos 
pagamentos estabelecidos na Cláusula Nona; 

b) A execução do objeto contratado não esgota a responsabilidade da contratada 
quanto a eventuais quebras ou avarias que serão corrigidas de imediato; 

o) Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para 
adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar por escrito e de forma 
detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer; 

d) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de 
imediato as reclamações; 

e) Preparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em parte, os serviços 
ou materiais, em que verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções; 

f) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subeontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, 
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exceto exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato. 

h) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 
execução do contrato. 

i) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e 
qualidades exigidas; 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante 
o período contratado; 

k) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 
que venha a prejudicar o cronograma de entrega do serviço, e, prestar os 
esclarecimentos julgados necessários: 

1) 	Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os 
documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem 
considerados. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.  
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se 
compromete a, além das contidas no Termo de Referência (ANEXO 1) do edital: 
a) Caberá à Contratante a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento 

dos materiais, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 
8666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa 
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância, ou omissão de 
qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas; 

A Fiscalização fica assegurada o direito de: 
b) Exigir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 
c) Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de 

vigência do contrato; 
d) Proceder às advertências, multas e demais comínações legais pelo 

descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada. 
e) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

fornecimento dos materiais, objeto deste contrato. 
f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais. 
g) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovado que o 

fornecimento foi realizado de forma satisfatória, objeto deste contrato, 
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste 
Contrato. 

h) Examinar todos os produtos fornecidos pela contratada, antes de sua utilização, e 
decidir sobre sua aceitação ou rejeição; 

i) Rejeitar todo e qualquer material de má conservação e adulterado; 
j) Solicitar a substituição de qualquer empregado, cujo comportamento ou 

capacidade técnica, seja julgado inconveniente; 
k) A presença da fiscalização não altera ou diminui a responsabilidade da contratada 

na execução dos serviços; 
1) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus 

anexos, inclusive, no contrato; 
m) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso 
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 
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CLÁUSULA QUINTA: DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES.  
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS.  
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos: 
a) a proposta da contratada datada de 03 de novembro de 2022; e, 
b) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO.  
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, após o que deverá ser providenciado o registro 
do instrumento pelo setor competente. 

CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.  
PARAGRAFO PRIMEIRO: DA VIGÊNCIA; O presente contrato terá vigência a partir 
da data de sua assinatura, e findará no dia 31 de dezembro de 2022, condicionada a 
sua eficácia á publicação no Diário Oficial. Podendo ser prorrogado conforme 
hipóteses contidas no art. 57, inciso 1, da Lei Federal n° 8.666/93, e a critério da 
Administração. 
PARAGRFO SEGUNDO: DA EXECUÇÃO: O fornecimento dos produtos será de 
forma parcelada, de acordo com as necessidades da contratante, mediante requisição 
fornecida pelo setor requisitante da Prefeitura Municipal de FERNANDO FALCÃO, 
pelo período da vigência do Contrato. 

CLÁUSULA NONA; CONDICÕES DE PAGAMENTO.  
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da efetiva entrega dos itens, com aceitação, mediante apresentação 
de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem for de direito. 

O pagamento dos serviços a que se refere esta cláusula será efetuado na conta 
corrente nu 31463-3, agência n° 0782-X, de titularidade da CONTRATADA, no Banco 
Brasil. 

A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA apenas o valor dos serviços 
prestados, depois de conferidos e aprovados pelo setor competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA; DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO,  
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do 
município da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE 
GESTORA PROJETO ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇ 
AO 

ECONÔMICA 

FONTE DE 
RECURSO DOTAÇÃO  

VALOR DA 

0212 08.244.0125.2093.0000 3.3.90.30.00 1.500.00.0-004 001  1.660.00.0-002 001 R$ 25161,63 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES.  
O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos produtos sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPI- 

b) 

PL

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor 
da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo 
ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a 
CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a 
prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato; 

a) advertência escrita; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 
e) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de 

FERNANDO FALCÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com 

a 
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a 
CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a', "c" e "d" poderão 
ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela 
CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções 
administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando; 

a) Prestar os serviços ou entregar os produtos em desconformidade com o 
especificado e aceito; 

b) Não substituir, no prazo estipulado, o veículo recusado pela CONTRATANTE; 
c) Descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) 
dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada 
pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do 
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comportar-se de modo inidóneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO. 
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do 
presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão da presente Contrato poderá ser determinada 
por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a 
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nY 8.666/93, devendo ser procedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade superior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das 
partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à 
rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou 
interpelação judicial, nos seguintes casos: 

a. Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à 
Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja 
efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão; 

b. Descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base 
contratual; 

c. Transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem 
autorização prévia e expressa da CONTRATANTE; 

d. Desatendimento das determinações regulares de representantes que forem 
designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a 
entrega do objeto; 

e. Cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os 
direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8666/93, bem como na 
legislação especial no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FISCAL DE CONTRATO.  
A CONTRATANTE designará o fiscal do Contrato, para promover o acompanhamento 
do fornecimento dos materiais e a fiscalização do contrato, sob os aspectos 
qualitativos e quantitativos, prazos e demais especificações necessário na execução 
plena dos serviços contratos, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, 
conforme Artigo 58, inciso III, dc Artigo 67, §§ 10  e 20  da Lei Federal n° 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei Federal 
n° 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativas 
celebrados com a Administração Pública. 

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos 
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 36, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n°  8.666, 
de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU  
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGACÕES CONTRATUAIS. 
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 
Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-4o, no todo ou em parte, sob pena de imediata 
rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Comissão Permanente de Licitação - CPI. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO.  
O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa 
oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 
8666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DOS CASOS OMISSOS.  
Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei Federal n° 10.520/2012, da Lei 
Federal n°  8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA VJNCULAÇÃO DO CONTRATO.  
O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
009/2022, TERMO DE REFERÊNCIA disposto no Anexo 1 do Edital e à proposta 
vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei Federal no 8.666193. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-- DA RESPONSABILIDADE CIVIL.  
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, 
ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de 
seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a 
que estiver sujeita. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO.  
Fica eleito o foro da Cidade de Barra do Corda - MA, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios oriundos da execução deste Contrato. E, para firmeza e como prova de assim 
haverem, entre si, ajustado e contratado, á lavrado o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Fernando Falcão - MA, 09 de novembro de 2022. 

	

Pela CONTRATANTE 	 Pela CONTRATADA 

RAIMurJDÃ PA SILVA 

	

ALMEDA:23521988368'''°° 	 - 

Raimunda da Silva Almeida 	 Francisco Go,Sjes Pereira Neto 
Prefeita Municipal 	 Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 
ja NOME: 	 CPF/MF n°: 	  

2 NOME: 	 CPF/MF n°: 	  


