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CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTR0 DE PREÇoS Ns.004/2021.
PREGÂo ELETRôNrco sRp N, oo3/2021
PR0CESSO ADMINISTRATIVO Nq. na 2021000312021- CPL

coNTRATO Na 202103005004 CpL- pMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDo/MA E Do
OUTRO LADO A EMPRESA: T DO REGO LIMA EIRELI - T
R cotuÉncro e srRvtços

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, PessoaJurídica de Dirêito Público Interno, inscrita no cNPf
nq 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÂO BERNARDO - MA,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, portador da Cédula de Identidade ne 572348 e do CPF na 182.609.183-15, residente e

domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atribuições legais que Ihe confere poderes
para celebrar com a empresa: T D0 REGO LIMA EIRELI - T R COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrita no CNPI
ns. 27.357.462 /0001-17, sediada na Rua Dr. Área Leão (Zona Sul) NR 849 - Casa B - Centro -

Teresina/Pl, neste ato representada pelo Senhor: Tiago do Rego lima, portador da Carteira de
Identidade Na 2436880 SSP/PI e do CPF na. 018.225.723-12, residente e domiciliado na cidade de
Teresina/PI doravante denominada CONTRATADÀ têm entre si rusto e pactuado, nos termos contidos na
proposta obieto do PE np 003/2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVo Na. 20210003/2021 . que se regerá
pela Lei n.0 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRIMEIRÁ - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSo
ADMINISTRATIVO Ne 2021000312027- CPL-PMSB, tendo por obieto aqüisição de Materiais deexpediente,
para atendimento da Secrêtaria de assistência Social; Integram o presente contrato, independentemente
de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI
de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante
vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
0 Valor global pela aquisição do obieto confratual é de RS: 52.805.21 (cinouenta e dois mil oitocentos e

cinco reais e ünte e um centavos). que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza
que incidam sobre o objeto do conEato.

ITEM DESCRIçÃO DOS PRODUTOS MARCA UND QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1 Alfinete cabeÇa niquelado nq 24 JOCAR OFFIC E 3,63 72,60
Almofâda pâra carimbo azul, nq.03,
comprimento a base de resinas
termoplásticas, solvente e tampa de
metal, medindo 6,7x11,0cm.

RADEX Unid

35 <qg 209,65

3 Apagador para quadro branco de
tóxica com base de plástico.

RÁDEX Unid
200 6,50 1.300,00

4 Apontador de lápis com depósito
grande caixa com 24 unidade

LEO & LEO Unid
300 L,27 381,00

5 Arquivo Morto Oficio Polionda
350x250x130mm

DEt,LO Unid
200 6,83
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6 Barbante 100%o algodão Cru, na8
embalagem com no min. 250g
pacote com 4

APOLO Unid
9,99 999,00

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

IOCAR OFFICE pacote
200 6,23 1.246,00

B Borracha ponteira saco com 100
unidades

LEO & LEO pacote
100 79,65 1.965,00

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

LEO & LEO catxa
50 17,99 599,50

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

IANDAIA Unid
500 9,99 4.995,00

Caderno de desenho grande
4Sfolhas espiral pacote com 10
unidades

JANDAIA unid
500 4,35 2.17 5,00

t2 Calculadora 12 dÍgitos JOCAR OFFICE u nid 100 L4,99 t.499,00
13 Caneta esferográfica com 50ud

azul,vermelha e pretâ furo lateral,
sextavada, transparente.

COMPACTOR catxa

100 28,99 2.899,00

L4 Canetá para escrita em CD caixa
com 12 unidades

MAXPRINT unid
100 2,39 239,00

15 Carbono dupla face a4 caixa 100
folhas

CIS calxa
39,51 L97 ,55

16 Cartolina diversas cores pacote
com 100 unidades

REIPEL pacote
100 9,99 999,00

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

IOCAR OFFICE catxa
200 3,30 660,00

18 Clipe 2/0 em aço niquelado caixa
com 100 unidades

IOCAR OFFICE catxa
200 3,01 602,00

L9 Clipe 3/0 em aço niquelado caixa
com 50 unidades

IOCAR OFFICE carxa
200 3,18 63 6,00

Clipe 4/0 em aço niquelado caixa
com 50 unidades

JOCAR OFFICE catxa
3,34 668,00

-21 Clipe 8/0 em aço niquelado caixa
com 25 unidades

IOCAR OFFICE calxa
200 4,14 828,00

22 Cola branca a base de PVA, não
tóxica, lavável - 100ogramas.

]OCAR OFFICE unid
30 11,94 3 58,20

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

u nid
200 7,70 340,00

24 Cola para EVA - 90 gramas.
pacote com 3

LEO & LEO u nid
100 3,34 334,00

25 Cola bastão 89. LEO & LEO unid 200 L,56 3t2,O0
26 Cola branca 500 gr. LEO & LEO unid 100 6,56 656,00
27 Cola colorida 25g - à base de

acetato de polivinima (PVAJ não
atóxica caixa com 06 unidades

LEO & LEO caixa
50 7L,27 563,50

Cola de isopor90g caixa com 12 LEO & LEO u nid 100 3,39 339,00
29 Cola em silicone grosso 1KG LEOARTE unid 300 2,24 67 2,O0

30 Cola gliter fcores diversas) 239. ACRILEX unid 50 1,88 9400
31 Corretivo líquido -composição:

água, pigmentos brancos e resinas
sintéúca, não tóxico..caixa com 12

IOCAR OFFICE unid
500 1,42 7r.0,00

32 Crachá com clips removÍvel com
100 unidades

GRAFCOLLOR pacote
s 77,84 389,20

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

LEOARTE u nid
50 4,39 219,50

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

SCRITY und
5 0,62 3,10

35 Envelope de oficio 114x229 SCRITY unid 400 0,23 92,00
Envelope ouro 80x115 SCRITY un id 400 o,zl 84,00

37 Envelope para visita colorido
7ZxL08

SCRITY unid
400 o,49 196,00

3B Envelope para carta 114 x 62 caixa
com 100 unidades

SCRITY calxa
15 L6,99

39 Envelope saco grande 26x36 com
250

SCRITY catxa
10 64,39 643,90

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

SCRITY calxa
5 2L9,00 1.095,00

-+t Estilete estreito 09 mm LEOARTE unid 200 L,42 284,00
42 Estilete Iargo 18 mm LEOARTE unid 100 2,06 206,00
43 Etiqueta A4 caixa com 100 folhas PIMACO caixa 66,30 198,90
44 Extrator de grampos simples JOCAR OFFICE u nid 30 2,94 88,20
45 Fita 45mmx50m papel Kraft. ADELBRAS rolo 10 16,63 766,30
46 Fita 45mmx50m polipropileno

transparente rl com 5 uni
ADELBRAS pacote

50 3,98 199,00

47 Fita durex colorida - caixa com 06
unidades. 12x10

ADELBRAS pacote
0,95 38,00

4B Fita durex comum 12mmx40m ADETBRAS un id 200 1,43 246,00
+9 Giz de cera - ceras e pigmentos

orgânicos atóxicos estoro com 12
unidade

LEO & LEO catxa
500 2,39 1.195.00

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

LEO & LEO estojo
400 2,39 956,00

51 Grampeador médio 2616 30 folhas JOCAR OFFICE unid 50 18,99 949,50
Grampo 2616 com 5000 JOCAR OFFÍCE catxa 40 5,69 227 ,60
Placa Isopor 4{mm IPECOL folha 25 7 ,39 ta4,75

54 Isopor bola 150mm IPECOL un id 25 7,69 192,25

55 Isopor bola 250mm IPECOL un id 15 9,48 742,20
56 lsopor bola 3Smm IP ECO L un id 50 1,54 77,00

57 Isopor bola 50mm 50 7,77 88,50

58 Isopor placa 15 mm IPECOL unid 50 4,62 237,O0

59 Isopor placa 30 mm I PECO L un id 50 7,74 387,00

60 Isopor Placa25mm IPECOL unid 30 7 ,49 224,70

6L Lã cores variadas rolo com 40g MOLLET rolo 30 4,49 254,70
62 Lápis de cor de madeira -Brande

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

LEO & LEO catxa
150 B,3B

63 Lápis de cor de madeira -grande
a base de pigmentos, a8lutinantes,
carga Ínerte e ceras- estoio com
24 unidades

LEO & LEO catxa

80 11,58 926,40

64 Lápis grafite nq. 02 comum caixa.
com 144 unidades

LEO & LEO calxa
20 45,24 904,80

90 Pasta aba % oficio transparente POLYCART unid 7,19 7 ,t4
91, Pasta arquivo morto em toxica

polionda
POLYCART unid

10 4,79 47 ,90
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92 Pastâ AZ oficio lombo estreÍto em
PVC

POLYCART u nid
200 9,99 1.998,00

93 Pasta AZ oficio lombo largo em
PVC

POLYCART unid
200 9,88 1.97 6,OO

94 Pasta c aba e elástico diversas
cores (papelãol.

POI,YCART unid
40 1,44 57 ,60

95 Pasta catálogo para 100
envelopes com 04 furos e de
espessura média.

POLYCART unid
441,36

96 Pasta classificador pvc com
grampo filho

POLYCART u nid
50 1,79 89,50

Pasta com grampo trilho de
papelão plástico

POLYCAR'T u nid
34 t,79 40,46

Pasta de plástico com elástico
oficio

POLYCART u nid
15 L,79 26,A5

99 Pasta pvc transparente 6 cm. POLYCART unid 13 4,71 61,23
100 Pastâ suspensa marmorizada

envernizada
POLYCART unid

20 1,99 39,80

101 Pasta sanfonada em pvccom 31
divisórias tamanho A4

POLYCART unid
4 35,99 L43,96

102 Perceveio caixa com 100 unidade JOCAR OFFICE calxa 5 2,09 10,45
103 Perfurador metálico 02 furos 100

folhas.
JOCAR OFFICE u nid

2 27,99 55,98

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

IOCAR OFFICE u nid

1 28,89 28,89

105 Pincel de pelo nq 02 LEO & LEO unid 40 1,49 59,60
106 Pincel de pelo no 12 LEO & LEO u nid 40 -J-,79

7 L,60
1,07 Pincel de pelo nP 16 LEO & LEO unid t,99 79,60

Pincel Hidrocor fino com 12
unidades

LEO & LEO estojo
40 4,79 191,60

Pincel Hidrocor Grosso com 12
unidades

tEO & LEO estoio
40 9,64 385,60

110 Pistola de cola quente grande LEOARTE u nid 40 L6,19 647 ,60
111 Pistola de cola quente pequena LEOAR'TE u nid 40 1.t,24 449,60
rtz Porta lápis 3lugares ACRIMET unid 40 9,59 383,60

113 Prancheta tamanho oficio acrÍlico
diversas cores.

WAI,EU unid
60 2,70 762,00

1L4 Prancheta tamanho oficio WALEU u nid 60 4,59 27 5,40

115 Quadro branco de acrÍlico alumínio
120 x300.

W, MILL unid
3 287 ,99 463,97

tt6 Quadro branco dê acrÍlico alumínio
90x120

w.Mll,t, unid
3 102,99 308,97

1,1,7 Reabastecedor de Almofada para
carimbo 90ml

IOCAR OFFICE unid
20 3,59 71,80

118 Reabastecedorpara pincel para
quadro de tóxica branco

IOCAR OFFICE unid
10 3,64 36,40

119 Reabastecedor para pincel atômico
40ml

JOCAR OFFICE unid
10 4,63 46,30

L20 Régua de 50cm WALEU 50 L,29 64,50
t2t Réqua plástica transparente 30cm. WALEU 1000 0,74 780,00
1,22 Tecido TNT - cores variadas DUBFLEX mts 30 2,34 70,20
L23 Tesoura de Picotar 16cm I,EOARTE u nid 50 5,31 265,50

I
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L24 Tesoura grande com ponta 212 cm LEO & LEO unid 50 5,19 259,50
125 Tesoura, sem ponta, escolar,

diversas cores ino)L 10 cm
LEO & LEO unid

100 2,24 224,00

126 Tinta guache à base de água caixa
com 6 unidades

ACRLEX estojo
50 3,48 77 4,00

1.27 Tinta para carimbo azul preta 40ml RADEX unid 50 2,98 L49,00
124 Tinta para rosto tóxica conjunto

com 06 unidades de 30 ml
ACRILL]X calxa

20 7,14 142,80

129 Tinta para tecido cores variadas
37ml

ACRILEX unid
20 2,94 59,60

VALORTOTAL DO CONTRATO 52.A05,2t

CúUSULA TERCEIRA - DoS RECURSoS FINANCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratagão da presente licitação correrão por

conta de Recursos:

ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.L22.005O.2073.0000 - MANUTENçÂO Oe STCRETARIA DE ASSISTÊNCtA SOCIAL
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENçÃO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0A34.?Os}0000 - MANUTENÇ{O DO PROCRÁMA G-SUAS GESTÃO

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
o8.122.O83s.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA D0 NOVO CORONAVíRUS (COVID-19J

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.24+.0834.2097.0000 - MANUTENçÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSIST SOCIAL-CRAS

3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2098.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSISTSOCIAL-CREAS

3.3.90.30.00 - Material De Consumo

CúsULA QUARTA. DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitãr, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários no fornecimento dos materiait objeto deste contrato, até 25% (ünte e cinco)
por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 10 da Lei 8.666/93.

CLÁUsULÂ QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNClA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-áno dia3L/12/2021, podendo

ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,

inciso l, da Lei nq 8.666/93, e suas alterações.

CúUSULA SEXTA. DA FISCALIZAçÃO
A fiscalização do ConFato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. Izaniel
Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do

fornecimento observando, bem como propor a aplicat'o das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA . DO PAGAMENTO
0 pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a

Nota Fiscal deve está devidamente atestada p€lo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30

(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRÂFo PRIMEIR0 - os pagamentos, serão creditados em nome da C0NTRATADA, mediante
transferência bancaria em contâ corrente da CONTRATADA do BANCO SANTANDER AGENCIA:

4326 CONTA CORRENTE: 730019702, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste

Contrâto.
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PARÁGRÁFO SEGUNDo - Qualquer êrro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

PAfu{GRAFO 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 mantêr, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçâo
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO 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 ouv descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAIUSTF
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua ügência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

5
3

CtÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÔES DA CoNTRATANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
bl Designar um servidor da Secretaria Municipalde Administração que será responsável
pelo acompanhamento e ÍiscalizaÉo 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 registro
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de prestêza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultJ'apassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e] Receber o obieto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666/93.

CL{USULA DÉCIMA . DAS oBRIGACÕEs DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

A C0NTRATADA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços obieto deste confrato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Mu[icipal de
AdminisFaÉo, em esEita observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a

qualidade.

c) Manter preposto com anuênciã da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço para representá-lo na execufro do contrato e prestâr esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do
fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administraçâo, quando solicitâdo;
d) Observar o horário do expediente adminisfativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário adminisFatjvo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a

sexta-feira;
e) Cumprir nelmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da Iegislação em
vigor para perfeita execução do contrato;

I
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f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objêto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outros correspondentes;
gJ Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de AdministraÉo;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o ob.ieto deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CúSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAs PENALIDADEs
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançôes previstâs na Lei Federal ne 8.666/93, aplicando nos
arügos 81a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso iniustificado no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a
C0NTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fornecimento, até o limite de 107o (dez por cento).

0i

PAtuiGRAFO SEGUND0 - Àém da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRÁTANTE poderá, garantida
a prévia defesa" aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes
sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrâto;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicaçâo de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento le8al, excluÍdas os

v, casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA . DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rêscisão, com as conseqüências contratuals e as

previstâs em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Cont?to:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçõet projetos ou prazos;

b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, proietos e

prazosi
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;

D - a subcontratação total ou parcial do seu obieto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a sessão ou transferência totál ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no editál e no contrato;
g) - o desatendimênto das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e nscalizar a sua execução, assim como as

Secretária Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltâs na sua execuçâo, anotadas na forma do § 1a do
art" 67 dêsta Lei Fêderal na 8.666/93;
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i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
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 execuçâo do contrato;
l) - razões de interesse público, de altâ relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;
m) - a supressâo, por parte da CONTRÁTANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do arl 65 destâ lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superlor a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repeúdas suspensões 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 de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seia normalizada a situação;
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 interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação;

PARr{GRAF0 PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUND0 - A rescisão deste Contrato poderá ser:
aJ determinada por ato unilateral e escrito da Adminisfação 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;
judicialmente, nos termos da legislaÉo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA" para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo
prazo para recebimento dos serviços reieitado. Oco[endo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos,
sob o risco de incidir nas penalidades preüstas no ArL 87 da Lei n" 8.666/93i

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas iustificativas, no caso preústo no arL da Lei n" 8.666/93.

cúUSULA DÉcIMA sExTA - DA PUBLIcAÇÂo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contádos da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a

publicação em resumo, do presente Contrato.
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CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA . Do RECEBIMENTo DOS PRODUTOS
0s serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.
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