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CONTRATO Nq 202103OO5OO2 CPL- PMSB/MA

COI{TRATO QUE EITITRE SI FAZEM, DE UM IÁDO, A
pREFErruRÁ MUNrcrpAL DE sÃo BERNARDoTua, arnavÉs
DÁ SECnETARIA DE EDUcAçÃo/ FUNDo MUNICIPAL DE
EDUcÂçÂo DE sio BERNARDo E Do ourRo rÁDo A
E}íPRESÁ: T DO REGO UMÂ EIREU - T R COMÚRCIO E

sERVrçOS

A PREFEITURA MUNtclpAL DE sÃo BERNARDoTUÀ arRavÉs DA SECRETARIA DE EDUCAçÃo/ FUNDo
MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DE SÃo BERNARDO, inscrira no CNPI sob o 3O.728.420 /OO01-50, com sede na Rua
Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MÁ, doravante denominada CONTRÁTANTE, neste ato, representada
pela Secretário e Gestor da sêcretario de Educação sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de
Identidade nq 572348 e do CPF ne 182.6@.LA3-75, rêsidente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida,, no
uso de suas atribuiçôes legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - T R
CoMÉRCIo E SERVIçoS, insffitâ no CNPI Íte.27.357.462/0001- 17, sediada na Rua Dr. Área Leâo (Zona Sul) NR 849 -
Casa B - Centro - Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhor: Tiago do Rego limâ, portador da Carteira de
Identidade Ns 2436880 SSP/PI e do CPF ne. O18.225.723-12, residente e domiciliado na cidade de Teresina/Pl.
doravante denominada CONTRATADA, têm entre si iusto e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP

ne 0O3/2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 20210001/21. que se regená pela Lei n.e 8.666/93, mediante as

cláusulas e condições seguintes:

cúusulÁ PRIMEIRA - DO OBTETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATM
Nc 20210003/21 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição materiais de expediente, para a Secretaria de Educação
e Fundo Municipal de Educação lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital seus
anexos e a Propostâ da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitação ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

cúUsUT"A SEGUNDA. DO VÂLOR
0 Valor global pela aquisiçâo do obreto contratual é de RS: 211.220.84 (duzentos e onze mil. duzentos e vinte reais
e oitenta e ouatro centavos), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam
sobre o obieto do contrato.

UND QUANT VALOR
UNITARTO

VALOR
TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA

BO 3,63 290,401 Alfinete cabeÇa niquelado nq 24 IOCAR OFFICE calxa
Unid

140 5,99 B3B,6O

2 Almofada para carimbo azu[, ne.03,
comprimento a base de resinas
termoplásticas, solvente e tampa de
metal, medindo 6,7x11,0cm.

RADEX

5.200,00
3 Apagador para quadro branco de

tóxica com base de plástico.
RAI)I-]X Unid

800 6,50

Unid
1200 1-,27 7.524,00

4 Apontâdor de lápis com depósito
grande caixa com 24 unidade

Unid
800 6,83 5.464,00

5 Arquivo Morto OÍicio Polionda
350x250x130mm

DELLO

6 Barbante 1000/6 algodão Cru, nq8
embalagem com no min. 25Og
pacote com 4

APOLO Unid
400 9.9S 3.996,00 )

I

I

I

LEO & LEO
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7 Bloco de papel para rascunho
auto adesivo, dimensões 76 x
102mm.Port-it

pacote
800 6,23 4.9A4,00

Borracha ponteira saco com 100
unidades

LEO & LEO pacote
400 19,65 7.860,00

9 Borracha duas cores caixa com 40
unidade caixa com 24 unidades

LEO & LEO calxa
200 11,,99 2394,00

10 Caderno capa dura 10x1 espiral
200folhas pacote com 4 unidades

IANDAIA Unid
2000 9,99 19.980.00

11 Caderno de desenho gande
4Sfolhas espiral pacote com 10
unidades

JANDAIA unid
2 000 4,35 8.700,00

.1,2
Calculadora L2 dígitos IOCAR OFFTCE un id 400 L4,99 5.996,00

13 Caneta esferográÍica com 50ud
azul, vermelha e preta furo lateral,
sextâvada, transparente.

COMPACTOR CAIXA

400

74 Caneta para escrita em CD caixa
com 12 unidades

MAXPRINT unid
400 2,39 956,00

15 Carbono dupla face a4 caixa 100
folhas

CIS calxa
20 39,51 790,20

t6 Cartolina diversas cores pacote
com 100 unidades

REIPEL pacote
400 9,99 3.996,00

1_7 Clipe 1/0 em aço niquelado caixa
com 100 unidades

JOCAR OFFICE carxa
800 3,30 2.640,O0

18 Clipe 2/O em aço niquelado caixa
com 100 unidades

JOCAR OFFICE calxa
800 3,01 2.408,00

79 Clipe 3/0 em aço niquelado caixa
com 50 unidades

IOCAR OFFICE calxa
800 3,18 2.544,00

20 IOCAR OFFICE câtxa
800 3,34

Clipe 4/0 em aço niquelado caixa
com 50 unidades

2.67 2,00

2L Clipe 8/0 em aço niquelado caixa
com 25 unidades

IOCAR OFFICE catxa
800 4,74 3.312,00

22 Cola branca a base de PVA, não
tóxica, lavável - 1000gramas.

IOCAR OFFICE u nid tt,94 L.432,80

unid
t,70 1,360,00

Cola branca escolar 90g - látex de
pva e aditivo plastificado. pacote
com 6 uni

LEO & LEO

24 Cola para EVA - 90 gramas
pacote com 3

LEO & LEO unid
400

800 7,56 L24A,0025 Cola bastão 89. LEO & LEO u nid
2.624,0026 Cola branca 500 gr. LEO & LEO unid 400 6,56

calxa
200 1t,27 2.254,00

27 Cola colorida 25g - àbasede
acetato de polivinima (PVA) não
atóxica caixa com 06 unidades

LEO & LEO

u nid 400 3,39 1.356,00Cola de isopor90g caixa com 12 LEO & LEO

LEOARTE un id 1200 2,24 2.688,0029 Cola em silicone grosso 1KG

30 ACRII,EX unid 200 1,88 3 7 6,00Cola gliter fcores diversas) 239.
31 Corretivo líquido -composição:

água, pigmentos brancos e resinas
sintética, não tóxico..caixa com l2

JOCAR OFFICE unid
2000 t,4z 2.440,00

Crachá com clips removÍvel com
100 unidades

GRAFCOLLOR pacote
20 77,44 1.556,80

33 E.V.A.42x60 - pacotes com 10
folhas cores variadas

LEOARTE unid 200 4,39 B7 B,OO

34 SCRITYEnvelope convite 162 x 225 cores
variadas, caixa com 100 unidades

und
20 0,62 L2.,40 /
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35 Envelope de oficio 114x229 SCRITY unid 1600 o,23 368,00
.tô Envelope ouro 80x115 SCRITY unid 1600 o,2l 336,00
37 Envelope para visita colorido

72x108
SCRITY unid

1600 0,49 7A4.O0

38 Envelope para carta 114 x 62 câixa
com 100 unidades

SCRITY calxa
60 t6,99 1.019,40

39 Envelope saco grande 26x36 com
250

SCRTTY calxa
40 64,39 2.57 5,60

40 Envelope saco médio 24x34 com
500 caixa com m/5

SCRITY caixa
20 2t9,O0 4.380,00

47 Estilete estreito 09 mm LEOARTE unid 800 L,42 1.13 6,00
42 Estilete largo 18 mm. LEOARTE unid 400 2,O6 424,00
43 Etiqueta A4 caixa com 100 folhas PIMACO catxa 72 66,30 795,60
44 Extrator de grampos simples JOCAR OFFICE unid t20 2,94 352,80
45 Fita 45mmx50m papel KraÍt ADELBRAS rolo 40 1,6,63 665,20

Fita 45mmxs0m polipropileno
transparênte rl com 5 uni

ADELBRAS pacote
200 796,O0

Fita durex colorida - caixa com 06
unidades. 12x10

ADELBRAS pacote
0,95 152,00

48 Fita durex comum 12mmx40m uni d r,43 t.t44,00
Giz de cera - ceras e pigmentos
orgânicos atóxicos estojo com 12
unidade

LEO & LEO caixa
2000 2,39 4.780,00

50 Gizão de cera - ceras e pigmentos
orgânicos atóxicos estoio com 12
unidade.

LEO & LEO estojo
1600 2,39 3.824,00

51 JOCAR OFFICE unid 200 18,99 3.798,00Grampeador médio 2616 30 folhas
52 Grampo 2616 com 5000 JOCAR OFFICE calxa 160 5,69 910,40
53 Placa Isopor 40mm I PECO L Íblha 100 7 ,39 739,O0

54 Isopor bola 150mm IPECOT unid 100 7 ,69 7 69,O0

u nid 60 9,44 56B,BO55 Isopor bola 250mm IPECOL

L,54 308,0 056 Isopor bola 35mm IPECOL unid 200
57 [sopor bola 50mm IPECO L u nid 200 1,77 354,00
58 Isopor placa 15 mm IPECO L unid 200 4,62 924,00

unid 200 7,74 1.548,0059 lsopor placa 30 mm IPECOL

60 lsopor PIaca25mm I P ECOt u nid 120 7 ,49 89B,BO

MOLLET rolo t20 8,49 1.018,806L Lã cores variadas rolo com 40g
I,EO & LEO catxa

600 8,3I 5.028,00
62 Lápis de cor de madeira -grande

a base de pigmentos aglutinantes
e ceras estoio com 12 unidades.

CAIXA

320 11,58 3.705,60

Lápis de cor de madeira -grande
a base de pigmentos, aglutinantes,
carga inerte e ceras- estojo com
24 unidades

LEO & LEO

64 Lápis grafite nq. 02 comum caixa
com 144 unidades

LEO & LEO caixa
BO 45,24 3.619,20

90 Pasta aba % oficio transparente POLYCART unid 24 t,t9 2A,56
9t Pasta arquivo morto em tóxica

polionda
POLYCART

40 4,79 191,60

92 Pasta AZ oficio lombo estreito em
PVC

POLYCART unid
800 9,99 7 .992,00

93 Pastâ AZ oncio lombo largo em
PVC

POLYCART unid
800 9,BB 7.904,00

94 Pasta c aba e elástico diversas
cores (papelão).

POLYCAR'I' unid
160 7,44 230,40

95 Pasta caÉlogo para 100 POLYCAR'I' unid 96 18,39 7.765,44

I
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envelopes com 04 furos e de
espessura média.

96 Pasta classificador pvc com
gramPo trilho

POLYCART unid
200 1,79 358,00

97 Pastâ com grampo trilho de
papelão plástico

POLYCART unid t,t9 767,84

9B Pastã de plástico com elástico
oficio

POI.YCART unid
1,79 L07 ,40

99 Pasta pvc fansparente 6 cm unid 52 4,77 244,92
100 Pasta suspensa marmorizada

envernizada
POLYCART unid

80 1,99 759,20

101 Pasta sanfonada em pvccom 31
divisórias tamanho Â4

unid
76 35,99 57 5,A4

702 Percevejo caixa com 100 unidade ,OCAR OFFICE catxa 20 z,o9 41,80
103 Perfurador metillico 02 furos 100

folhas.
JOCAR OFFICE unid

B 27,99 223,92

t04 Perfurador metálico, com
capacidade para perfurar no
mínimo 70 folhas de papel
75s/m3

IOCAR OFFICE tu nid

4 za,a9 115,56

105 unidPincel de pelo nq 02 LEO & LEO 160 t,49 238,40
106 Pincel de pelo nq 12 LEO & LEO 160 t,79 246,40
707 Pincel de pelo na 16 LEO & LEO u nid 160 1.,99 318,40
108 Pincel Hidrocor fino com 12

unidades
LEO & LEO estojo

160 4,79 766,40

109 LEO & tEO estojo
160 9,64 t.542,40Pincel HidrocorGrosso com 12

unidades
110 Pistola de cola quente grande LEOARTE unid 160 16,19 2.590.40
111 Pistola de cola quente pequena LEOARTE u nid 160 77,24
t),2 Porta lápis 3 lugares ACRIMET u nid 160 9,59 7.534,40

Pranchetâ tamanho oficio acrílico
diversas cores.

WALEU unid
240 2,70

unid 240 4,591t4 WALEU
115 Quadro branco de acrÍlico alumínio

120 x300.
u nid "12 287 ,99

Quadro branco de acrílico alumínio
90x120

W.MILL u nid
72 102,99 1.235,88

3,59 2A7 ,20
1t7 Reabastecedor de Almofada para

carimbo 90ml
IOCAR OFFICE unid

BO

u nid
40 3,64 145,60

118 Reabastecedorpara pincel para
quadro de tóxica branco

JOCAR OFFICE

185,20
119 Reabastecedor para pincel atômico

40ml
IOCAR OFFICE unid

40 4,63

1,20 Régua de 50cm WAI,EIi u nid 200 t,29 258,00
1,21 Réqua plástica transparente 30cm. WALEU u nid 4000 o,7a 3.120,00
1,22 Tecido TNT - cores variadas DUBFLEX mts t20 2,34 280,80
L23 Tesoura de Picotar 16cm LEOÁRTE u nid 200 5,31 L.062,O0
1,24 Tesoura grande com ponta 212 cm LEO & LEO unid 5,19 1.0 3 8,00
125 Tesoura, sem ponta, escolar,

diversas cores inox, 10 cm
LEO & LEO unid

400 2,24 896,00

726 Tinta guache à base de água caixa
com 6 unidades

ACRLEX estojo
200 3,48 696,00

L27 Tinta para carimbo azul preta 40ml. RADEX un id 200 2,94 596,00
124 Tinta para rosto tóxica conjunto

com 06 unidades de 30 ml
ACRII,EX calxa

BO 7,14 s7 r,20/

t29 Tintâ para tecido cores yariadas ACRILEX 80 2,94 nB,4

1.794,40

1.101,60

3.455,88

i

Prancheta tamanho ofi cio

I 136

116

POLYCART

POLYCART

200

648,00

I
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37ml
VALOR TOTAL DO CONTRATO

211.220,84

CúUSUIÁ TERCEIRA . Dos RECURsos FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCLA: fu despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta

de Recursos:

EDUCAçÂO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÁO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
L2.361.0832,2I97.0000 . MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

cúsurÁ QUARTA - Dos AcRÉsIMos E supREssÕEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, obieto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em obseryância ao arl 65 § 1q da Lei 8.666/93.

cúusutÁ etlNTA . Do pRAzo DE vrGÊNcrA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/L2/2021, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei
nq 8.666/93, e suas alterações.

cúusurÁ sExrA - DA FrscÂ[rzAçÂo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. tzaniel Cutrim
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSUI.Â SÉflMA - Do PAGAMENTo
0 pagamento será efetuado após apresentãção da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestâda pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trintâ) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADÀ mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRÁTADA do BANCO SANTANDER AGENCIA: 4326 CONTA CORRENTE:
130019102 , uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PAR/íGBAFO SEGUNDo - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de correção por
parte da CONTRÂTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

deÍinitivamente sanado.

PARíGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização fiscal
e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação
da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaÉo exigidas na licitaÉo.

PARÁGRÁFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO-,
FUÍ{DO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO B€RNAÉOO
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I

I

cúUsUIÁ oITAVA - DO REA|USTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento /1
autorizado pelo governo Federal. / /

//_
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CúUSUT^À NoNA - DAs oBRIGAcÔEs DA CoNTRATÂNTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do conúato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos produtos, anotando em regisFo próprio todas as ocorrências
relacionadas a execuçâo do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas
ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTIATADA, informações adicionais, para dirimir duüdas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d) fu decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do conFato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666 /93.

CúUSULA DÉCIMA . DAs oBRIGAcÕEs DA GoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e Rscalizar a execuÉo do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Educação, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir Íielmente o estabelecído nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execução do contrato;
q Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do conFato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face

da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no totâl ou em parte, o objeto deste contrato em
que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúSULA DÉCTMA PRIMEIRA . DAs PENAUDADES
O descumprimento, totâl ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçôes ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções preüstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PARíGRAFO PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

CONTRATADÀ à multa de mora correspondente a 0,37o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 107o (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Atém da multa indicãda no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, Barantida a

prévia defesa, âplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:
aJ Advertêncla;

b) Multa de 10 % (dez por cênto) sobre o valor do ConEato;
c) Suspenúo temporária de participagão em licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 [dois) anos;
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
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e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas coniuntamente com a
preüstâ na alÍnea "b".

PAruíGRÁFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitá comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

cúsurÁ pÉcIMA sEcuNDA - pA REscIsÂo
A inexecução totál ou parcial deste contrato enseia a sua rescisão, com as conseqüências conEatuais e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, pro.ietos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proietos e prazosi
c) - a lentidão do seu cumprimento, Ievando a CONTRÁTANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
eJ - a paralisaÉo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à C0NTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência totâl ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não
admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e Rscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de
Secretaria Municipal de Educação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1e do arl 67
desra Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretâção ou a instauração de insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
lJ - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administraüva a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo adminiskativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permiüdo no § 1e do art 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escritâ da CONTRATANTE, por prazo superior a

120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
ilterna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,

o direito dê optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seia
normalizada a situaÉo;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE

decorrentes dos fornecimentos iá recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem intema ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRJMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PA&(GRÁFO SEGUNDO - A rescisão dêste Con[ato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alíneas a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que /
haja conveniência para a CONTRATANTE; / I
iudicialmente, nos termos da legislaÉ. 
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