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+Cà"ONTRATC) N 27/2022 - ADESÃO A ATA D.E REGlB'I'RO DE PREÇOS N" 006/2422, ORIUNDO D[:ï
P:REí;üsrlO PRF.SIE;NCIAL Ïtii" 3812021 D.4, PR.F I+'FITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS-MA
CONTRATO 17E FORNECIMENTO, QUE ENTRE Si
CELEPRA.M. DE UM LADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, E D[ OUTRO
LrrADC), A FMPR.ESA P A+GONSIORCISIO: St}.ARFS,
Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de ruo lado A .PREIn EITUR& MUNICIPAL DE PEDRO DO
ROSÁRIO, sediada na Av. Pedro Cunha Mendes, 23b1, Centro, Pedro do Rosário - Maranhão, inscrita no
CNPJ :sob o n° 01.614.046/0001-00, doravante denominada CONTRA` AN E, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Educaçáo, Sra. SUELI DE JESUS LOBATO, brasileira, inscrito no C'PF sob o n°
563.932.883-53, RO n° 038653802010-5, residente c donricihadi. nesta cidade, e de outro lado, a empresa P A
CONSIOROSKI SOARES, C:NPJ N° 27.729.388/0001-12, corn sede na Rua Quarenta e Cinco, n° 17, Quadra
17, Conjunto Alameda dos Sonhos, CEP 65.55- 365, Jardim Sio Cristóváo Ii. S o Luís/MA, dor;iva te
denominada CONTRATADA, neste .ato representada pelo Sr. PARLO AURELIO GONSK)ROSKI
SOARES, brasileiro, CPF n° 04S.St26.483-40. PG n° 206307520023 SSP/MA, doravante denominada
simpksmentcs de (.'O -I RAT.k:DA, tendo 4in vuii . que consta no PRO( rsso ADMINISTRA"f[\ O N°
'1 _3,'2022, c proposta apresentad i, que passam a integrar este ntStrumeizto, independente de transcrição, na parti
cm que corn este não conflitar resolvem de comum acanto, celebrar o p e ente ('ON'IRA'.I'C)
AI)MINIS'I'R.AT'IVO OF I+ORNEC'I:l)OR N" 27/2022, regido pela Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, tnediante as clausulas e condiçáes seguintes:
('L ÁUS!JLA L j JM FiRA — DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a CON1'RAl'AÇÃO DE EMPRESA I SPEC.AL)ZADA PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, visalid') o bom desenvolvimento das atividades nelas
desenvolvidas em apoio a Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/M A, em conformidade corn
esl3cui f caç& s e quantidades constantes no Termo de Referd leia (Anexo I) do edital.
C'1tÂUSl LASEGUNDA

DO V;U,QRTOT'tt,

O vtricx do pa esera te corutialo de RS 1.69+.020,75 ( um milhito, seiscentos e noventa e cinco mil, vinte
reais e setenta e cinco centavos), contomi.e pLuaallui cos servços abano descrito, extraída da proposta de
preços vencedora do certame:
AI.~OR
VAL.OR Tt)-~
ITEM DESCRIÇÃO
~ Ui41LbtAllr i (,►l'.1:V'I'ITATIA'O ~! A
( ?.NITARIO~~ l._..~.....__
-.AGUA SAN1TARlf1 DE I LITRO, CX
C/ 12 UNI).
2

iAt:.t"'OC)I., (10U0 ML,) CX C:/12
ALCOOL EM f,I:;L. CX C'/l2 UNID
DI; 5(10G
C1vS'COI)E .LIXO COM PEDAL
C"I:,STt) DF,I,,Ih() SEM TAMPA
.

22

. .»................._

.....,.

~_..

...~.

t,'C.)ADOR MUI,TIUSO T1.PCJ 1n3IItt'TA
Cf)S CM L"71 tMl `1 Rf) ls 20 CM DE
FUNDO 1;r19 I1.,C'1DO f)E
AL:GODÂO AI.,A`IMJADO

!

Construindo t..Er
PC.1.,
COL:kdL Rf:_S 1,)1 SC'Alt'TAVks1.,, TAM. C
3420
i
GRAN1)I. PC. I. (/SO UNI)
COPO I)FSCARTAVI:L. COM 180
1:400
26 ML SEM TAMPA
_
COM
1Cï()
UNIDADES
PACOTE
E'E)PO DI-.SC AR Tx~VEI.. DF. 300 ML
CX
650
27 SEM TAMPA - PAE:,C)'i"1: COM 100
UNIDADES
_.__..._.._.._
._........_,.____.....T.~_:..................._
COPt7 T3ESt,"ARTAVEL DF: 50 ML CX
2040
28
I
100 UNID. P/ CAFÉ
_...-.C/ ~~..
....~ PCT
DESINFETANTE - CX Cl 12 UND Cl
1100
CX
3í)
1000 ML
_
__ _...---.......~._~_.__~._._._._.
Dl:SOI')OR EM PEDRA (PASTILHA
l)ND
700
31
j
A DI 3í)C'r_L..___..._..~__..... . _.
_ . __.
_...... SANI l'ÁRI
T)E.SO)R.ISADOR DE. AR, CX C! 12
850
CX
.
32
UMDADFS COM 400 ML - FRAGRANCLAS SOR`TI1~AS
..___._____..
DETERGENTE 500 ML, Nr1 UTRO.
53
1840
CX
~
C X_._C/"4
l)7tifD
._. .__
36
ESPANADOR PEQUENO PARA
100
UNI)
MÓVEIS
37 ESPONJA DL AC,",{) FARDO) C/ 10
220
FD
PCT
I.)1:~' 14/08 ............._..______._ .._.:_......._...___
__.....__....._____~._w~~...._._.,.._
ESPONJA DUPLA FACE, COR:
3$
AMAREI 0) (ESPUMA) L VERDF
t?Ni:)
2300
(F1T31t.A), 100X'1 MM,
PCT Cl 3 UNI).
FLANELA AMARELA PACOTE
IaC,..l,
40
900
1
COM 06
.1,
41.
FÓSFORO PC"1" - 10 I.sNi)
94
PC
¡
25

45

GUARDANAPO DF; I'APEi..;

PCT

46

INSETICIDA AEROSOL 380 ML
_.. _ _. _.._.._._........_....__,._.....
___.._......_
........_~__
LIMPA AI.;UMINIO ABASE I)L
ÁCIDO SI_:I:.;FONI(O 500M1.., O
C'124 GNl),

UNI)
CX

840
'

350
100

4,50

15390,00

102,80

143.920,00

147,69

95.998,50

102,55

209.202,00

64,30 ._...,

?t1~7:1O,Uf}

189,17

00
132.4 19..............

169,28

143.888,00
81.935r20 . .1

6,22

ç3
54 1
56

PA PARA LIXE)

5?

? 1* O 1)F .CHAO (Sa4C0) tIN.I 1 R

622,í)t)

44; 55

9.$01,00

7,30

16790,00

9,12

17.208,00

5,40

507,60

4,55

3.822~..----00

25,84

9:044.00

52,80

5.280,00

ME'A VIDRO.) 500MI.x CX C/ 24
UST RA MOVEIS 5i)()_ ML CAIXA~~
COM
__.._._ 12 [?lvtl)Ai)I;~,S
_ _ ........
UVA FORRADA PARA LIMPEZA
TAM, .PEQUENO
I.;t.1V'A. FORRADA PROFIMIC)N`/
I GRANDE
LUVA FORRADA PRO)FISSInNAI..
'I"APtri. M1: DI0

.,,..~..y.

2.300.00
25
PAR

500

PAR

100

PAR

200

UNI)

380

►N1;)

3800

71.45

1.7fI0ì,25

9,85

4.925.00

9,85

985,00

9,85

1,970,00

9,00

3.420,00

2

;

Construindo

urna nova f'
~ 7,80

58
60
6 I.
62
65
68

PANO DE PRATO
PAk'EL HICs11 NfCO COMUM i1.7. Ci
64 ROLOS
PAPE1.. TOALHA EM ROLO PCT

71
72
73
74
75

Pe1:PLL I'QALHA-PC 1(/ 1000 FOLHAS DE 23 X"27C.'te1
P1t.A'['O DESC.ARTAV1rI.. RASO
GRANDE 1'C'1" C/100
SABAO EM BARRA DE COCO 200
G - PCT O105 UNO

PCY"'I

76

..

..

100

CX.

14,215,80

C`X

SACO PLAS'r1.C'O 1'.~RA LIXO DL
100 L'rS, PCT C/ OS
SACO PL,ASTIC'O PARA LIXO 100
L`rS,PCT Ci10
_
SACYC.) PI AST1CO PARA LIXO DE 15
L'1'S, PCT Cl 10
SACO PLÁSTICO PARA LIXO .DE 30
1;rS, PCT Cl 10
SACO PLÁSTICO PARA [..1XO DE 58 ~
LIS, PcT ('1 10
'

109.292,00

CX

84.176~00

UNI)

I fl.728,0C1

2120'
2920

SODA CAUSTICA 500 G

UZI?

400

VASSOURA 1)E NYLON

1✓NIL)

930

82

VASSOURA DE PALHA SEM C'A13Ci

UNI)

3400

83

VASSOURA D[: PÊ1.:O C/ CABO
___._ __......_...
_..___.
_.e_.._._.~.
VASSOURA PI VASO SANITARIO
C'f S1..iPOR'1'E
_
VASSOURA .PIAÇAVA N"- 10, TAMANHO OR ANDE

I.TNI7

48()

UNID

450

78

84
85

4.32

3.456,0O

6,43

7.716,00

2.~:_....~

_. .. .

PC'r

77

62.436;00

1170

SABONETE LtQ[11DO C"í 5 1,1TROS

.,

5.1,60

450

SABAO E1V1 PO- CX 500O C/ 24
UNI)
_
SABÃO EM PC7 DE 1 1Kì CX r/ 12
UNO.

.....3......

17.724,00

400

COM 21~rN,t-)

SABÃO EM BARRA, CX. Cl 50 UNI). ;
70

6,33

6.038,40

4,70'''

9.964,00

5,45

15.914,0C)
_ _...............-..___._-._._.~

10,19

4.076,00

22. (}

20.925,00

6,78

23.052.80

19,40
.__._

9,312.00 _......__
_...___.,

14;44

6.498,00

1430

VALOR TC)T.rtL,

PARAGRAF() PRIMEIRO; O preço aqui contratado no sofrcrK reajuste e inclui todas as despesas
taxas ou outros tributos eventu thnente incidentes sobre os serviços
a serem executados.
com impostos, transporte, seguros,

3
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CLAI SI LA TERCRiRA- DAS OURICAÇÔES D CONTR VI AI) \
Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA, além das contidas no
Termo de Referência (ANEXO I) do edittd:
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
suspensío 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;
c) Manter seu pessoal detidamente uniformizado e identificado, bem corno substituir dentro de 24 (vinte qua
tro)horas, mediante solicitação, qualquer empregado ou preposto cuja conduta seja julgada inconveniente pelo
contratante, independente de apresentação de„justificativa;
d) Levar, imediatamente ao conhecimento da fiscalização do contratante qualquer fato extraordinário ou
anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabiveis, bem como, comum car por escrito e de forma detalhada. todo tipo de acidemmte que eventualmente venha a acorrer;
c) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo contratante, atendendo de imediato as reclamações;
h Preparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, no todo ou em parte os serviços ou materiais, em que verif caarem imperfeições, vicios, defeitos ou. incor•reçõe
g)
Arcar com eventuais prejuizos causados ao CON'TRATANTk e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
li)
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subeontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto
nas condições autorizadas no 'I ermo de Referencia ou na minuta de contrato.
tributos,
trabalhistas,'previdencidespesas
dos
encargos
i)
Responsabilizar-se
pelas
comerciais,
taxas, fretes, seguros,. deslocamento de pessoal, prestação de
fiscais,
ários,
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
¡) Responsabilizar-sc pelo hei cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas;
1) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados peia contratante, durante o periodo contratado;
rnì (ctrnuniun o Municipio, por cscnto, qualquer anormalidade dc carater urgente que venha a prejudicar o
cronograma de entrega do serviço, e, prestar os esclarecimentos ju~gados necessários:
n) Coi n itucar a (.'ontratantc dc eventuais casos fortuitos ou dc foiça maior, dentro do prazo dc 24 (vinte e
quatro) horas apus a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo
prazo, sob pena de não serem considerados.

CLÁUSULA O1JARTA- I)as OBRIGACf'WS DACNTRATPNTH;
Pura garantir o fiel cumprimento do objeto deste ('ontrato, a C)\ l'RATAN ii se compromete a, além das
contidas no Termo dc Referencia (ANI XO 1) do edital:
a) (aberà a Contratante a mais ampla completa fiscah.zaçào sobre o fornecimento de MATERIAL PERMANE N'1-E , de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da I:,ei federal 8 666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da ( ontratada, por qualquer mobservância, ou omissão de qualquer das' cláusulas contratuais'aqui estabelecidas;
Á Fiscalização fica assegurada o direito de:
b) Exigir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais:
e) controlar as requisições e documentar as ocorr'cncìas havidas no período de vi'gencia do contrato;
d) proceder as advcrtencias, multas e demais com.maç&s iegais pelo descurnprimento das obrigações assumi
daspela Contratada.
e) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada cone a prestação dos serviços. objetp deste contrato.
f.) iontecer atestados de capacidade teemea quando solicitado, dt~sde que ãtendidas as obrigações contratuais.
g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação de serviços realizada de for;
4
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ma satisfatória, objeto deste contrato, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos
deste Contrato.
h) L.Kammar todos os veículos fornecidos pela contratada, antes de sua utilizaçào, e decidir sobre sua aceitação ou rejeição;
í) Rgeitar todo e qualquer ven u►o de mã conservação;
j) Solicitar a substituição de qualquer emprcgado, uiio comportamento ou capacidade técnica, seja julgadoinconveniente;
1) A presença da fiscalização não altera ou diminui a. responsabilidade da contratada na execução do> sen aços;
m) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em
seusanexos, inclusive, no contrato;
n) Notificar, por escrito a ( ONTRATADA, oconencia de eventuais imperfeições nocursode execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
CLÁUSULA OIJIN'IA - DOS ACRÊSC1 tOS Ot SITPRESSÕFS
A Contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato.

( I j1SU j,A SEXTA-;)QS D*) UMEN'IOS E

jENCIA14
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes docinn.entos:

a) a proposta da contratada datada de ()7,01.2022; e,
b) as, eventuais, eonespondenc as entre as partes decorrentes deste contrato
CLÁUSI La 41~TIMA- DA_PUBLI(:ACÂO E iX) RE~ISTI~•D
'1 c.Iicacìrt do Contrato fica condicionada à puhticakão resumida do mstruruento pela CONTRATANTE,
natmprensa Oficial, após o que dever* ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁ(J$L j,A OIIA~A _, llO l'RAlO 1}E v1C:ÊNC:IADU CONTRATO
O contrato firmado entre as Partes terá a sua vigência até 31.12.2022, contados da data de sua assinatura.
ÇL 4L J I LA NONÀ` ÇONDICÓES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela CONTRA'l:'ANTL no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da
efetiva entrega dos itens eiou prestação do serviço, 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 n" 502413,
agência 1319, de titularidade da CONTRATADA, no Banco 13radesco.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se obriga a pagai u'CONTRATADA apenas o valor dos
serviços prestados e das peças fornecidas, depois de conferidos e aprovados pelo setor competente.
t - ÚAC'I.ASSI1rICAC'AO ORC"A4iE1NT1iKIA E 1JIP~<NIíE}
ÇLÁIy4ULA llÉÇIf1rI 1
As despesas decorrentes deste Contrato correrão ã conta de recursos próprios do município da seguìnte dotação
orçamentaria:

03 SECRETARIA MUNICIPAL 1.7E Ellt,1CAÇÁtJ
12 122 0003 2(1{ì9 0000 i1ANI.;TE1tiIÇÃO E
3.3.90.3(1.0014fAI I:'sR.IAC. L7E CONSUMO

2. t 1.:NDt:I3

FUNCIONAMENTO DA LlN1DAl_)1:. ADMINISTRATIVA

FK.N•

~ 63

Prim, N• 43/2022
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C? POVO.

02 PODER EXÏ'"CCT'1"IVO
02 08 FUNDO l~?F M.ANUT. F I)I SRNV. 1'DUC. BASICA - Ft \DID
02 08 01 lw'IJNDO i», MANt l', F 1»,S1'NV. FDUC: F3AS1~A - I:1,)iyDFE
12 I:I)UCAÇAO
12 361 FNS NO i~t..1NDAM:ENTAL
12 3(ìI 0029 DESENVOLVIMENTO DA EDUC."ACA) IaF QUALIDADE
12 3G1 0019 20190000 MANU3"ENC."AO DAS ATIV I.C).ADC;S ?DO Et.1NDl;l3 40%
339030 MATF_.RIAi. DE CONSUMO
t)2 PODER EXECUTIVO
t}? 03 SECRETARIA MUNIC':IPAL DE EDUCAÇÃO
02 03 SECRI;"I'ARIA MUNICII'A1.17[w E:DliCACAO
03 12 EDUCAÇÃO
l2 ú#i;l f.NSINO I I)NL3ANtLNf1'AL
12 361 0019 DESENVOLVIMENTO DA EDUC.ACA.O DE QUALIDADE
12 3tâl 00"Ic12031 0000 MA\U1"F_.NÇAO E DI;SENVOI VIPklENTO DA FT}U(`'AÇAO-MDIÁ;
3.3.90.30.00 MA I'ER1AI, l.)E COMSt.;MO
S
O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos veículos sujeitara a CONTRATADA á
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 trigésìmo dia;
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 a CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas
hipóteses de inexecuçuo total ou parcial do Contrato:
a) advertéucia escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
e) impedimento para participar de licitação e assinar contratos corri o Município de PEDRO DO
ROSARIO 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 ate que a CONTRATADA cumpra
as condições de reabilitação;
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas "a". "com e 'd" poderão
ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato. designado peia CONTRATANTE
propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO QUARTO
A C'ONTRAT'ADA estara sujeita á aplicação de sanções
administrativas, dentreou tras hipóteses legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os vcieulos em desconformidade corn o especificado c aceito;,
bl não substituir, no prazo estipulado, o veículo recusado pela CONTRATANTE;
e) desce mprir os prazos e condições previstas neste Contrato.
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PARÁGRAFO QUINTO - .As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinre) diais
consecutivos contados da data da notificação, cm conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO

SEXTO

O

valor

da

multa

poderá

ser

descontado

pagamentos

oucobrado diretamente da CONI'RAi'ADA, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIt1tO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, tathar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidtineo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar corn a Administração, pelo prazo de até 0S (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
ÇLÃUSULA DÉ("IM A 4ECt 1j~lDA ---- DA.RESC tSAo
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 rescìssão de pleno direito do presente
('ontrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da I ei f ederal n° 8.6(6193 e oeoineiá nos termos do art.
79, do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato podem ser determinada por ato
turilateral c: escrito da CONTRATANTE. nos casos enumerados mo, incisos 1. a XII e XVII. do art. 78
da Lei Federal n.° 8.6661193, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenho das partes, sem
qualquer sanção ou pendidade, 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 independententen.te de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos
seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa. mediante comunicação d Contratada cotn
antecedéncíaminiima 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) transferencia do objeto deste Contrato a terceiros, no todo on em parte, sem autorização prévia e
expressa. da CONTRATANTE;
d) desatendiniento das detenninaçôes regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
e) cometimento reiterado cie falhas causadas na entrega do objete>,
PARÁGRAFO QUINTO - Ern 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.
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A CONTRATANTE designará o fiscal do Contrato, para promover o acompanhamento dos serviços e
a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, prazos e demais especificações
necessárlo na execução plena dos serviços contratos, comunicando à CONTRATADA as ocorrências
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Construindo unia nova história corn Deus accsrri ra povo.
de quaisquer fatos que. a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme
Artigo 58. inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1 ° e 2° da Lei Federal Ia" 8.666/93.
r\plicani ' .. subsidiariatnente as disposições constantes da SF:t AO V da Lei Federal n° 8.666193, que
versa sobre inexecuçào e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Adrn.inistraç. o
Pública.
Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas .aplicáveis aos Contratos Administrativos,
con lori7iedisciplinam. aos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93.
C￼I .Á i 1SU I .A DÉCIMA OUAItTA - DA :A 1 ïC E RACAO CONTRATUAL
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos, no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993,
desde quehni i interesse da ('ONTRATANTE, com a apresentação das dc idas justificativas:
CLÁUSULA. DÉCIMA OUINTA - DA SUBCONTRACÃO. CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
1)OSD1RFtTOS E OBRIGACÔF.S ÇÇ)N~I4j'i1¡Ai,
A CONTRATADA não poderá subcont.ratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem
conto cedê-lo ou transferi-:lo, no todo ou em parte, sob perua de imediata rescisão e aplicação das
sanções administrativas cabíveis.

CLÁUS[JLAPÉCW&S XiA-p4J'LtiJ tÇAGAO
O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRA'T'ANTE na imprensa oficial, obedecendo ao
disposto no art. 61. parágrafo único da Lei Federal n° 8.46611993. sendo a publicação condição indispensável
á sua eficácia.
CLÁUSULADECj
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Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° :10.520/2012.
dosprincípios gerais de direito,

Lei Federal n° 8.666/92

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 038/2021, TERMO DE
REFERENCIA disposto tio Anexo t do Edital e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso Xl do
artigo 55 da Lei l?edetal n° 8;666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESPONSABIIJDADE C'IVII,
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a. sofram• a CONTRATANTE, ou terceiros,
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus propostos,
independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
CL FSULAVI(;ÉsIIVi A - D() FORCl
Fica eleito o foro da Cidade de Pinheiro MA, corn renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quat squer dúvidas ou litigios oriundos da execução deste Contrato.
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a prova de assim haverem, entre si, àj:astada e contratadd, t lavi'ad<> l) presente
1 v i zs de il!ual teor, c¡ue, depois cig: ticlo CaG11aCto CL1nft71It1C, e BSSaa2atjU pULi
~has abaixo «oineada.s,
Pedro do Rosario

e raasarcc.1 de 2()22.

PA BlaO'Ãt`Tk'tLfC)'1
l)RÕS'kl: t.)
Representante Legal da p:napresa
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