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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031117

Aos 25 dias do mês de julho de 2017, reuniram-se na Prefeitura Municipal de Guzolândia-SP, situada na
Avenida Paschoal Guzzo, nO 1.065, Bairro Centro, tendo corno Pregoeiro o Senhor Luiz Umberto Maschio,
de acordo com a Portaria nO 006/17, e de outro lado a empresa a seguir descrita e qualificada, nos termos da
Lei n° 10.520/02, pelo Decreto Municipal nO 1.490, de 16 de abril de 2010 e Lei nO 8.666/93 e suas
posteriores alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial (RP) 0° 031/17, cujo o resultado do procedimento licitatório foi
homologado pelo Prefeito Municipal de Guzolândia, Senhor Luiz Antonio Pereira de Carvalho, RESOLVE
registrar os preços para eventual aquisicão e fornecimento de tubos de concreto de forma parcelada, nas
quantidades, termos e condições descritas no Anexo m do Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido,
os referidos preços, oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima
numerado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

•

•

Fornecedor: Noromix Concreto S/A
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Descricão
Tubo de concreto 0,30
espessura mínima de 3,5 em
Tubo de concreto 0,40
espessura mínima de 4 em
Tubo de concreto 0,50
espessura mínima de 5 cm
Tubo de concreto 0,60
espessura mínima de 5,5 cm
Tubo de concreto 0,80
espessura mínima de 6,5 cm
Tubo de concreto 1,00
espessura mínima de 10 cm
Tubo de concreto 1,20
espessura mínima de 12 em
Tubo de concreto 1,50
espessura mínima de 13 cm

TOTAL GERAL

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

x

1,50m, PA2,

Marcs

Unit.

Total

Noromix

45,00

900,00

Noromix

75,00

1.500,00

Noromix

120,00

2.400,00

Noromix

135,00

20.250,00

Noromix

270,00

21.600,00

Noromix

322,50

96.750,00

Noromix

525,00

157.500,00

Noromix

750,00

225.000,00

R$ 525.900,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de sua assinatura e vigorará pelo período de 12
(doze) meses, quando será encerrado, mesmo que exista saldo.
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, O Município de Guzolândia não será
obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla
defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZACÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3. 1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidadüa Administração
municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao rgão, cfi~renCiador,
desde qu.e devidamente comprovada à vantagem.
VU1j
3.2. Os Orgãos e entidades da Administração munici('al, quando desejarem fazer uso da ta de egistro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Orgão Gerenciador da Ata, para que este i dique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de c1assificação)\
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3.3. Cab~rá ao fornecedor .ben~ fic iári~ da Ata de. Registro de Preços, observadas as condições nel
estabelecidas, optar pela aceltaçao ou nao do fornecimento, quando os quantItallvos forem superiores aos
previstos em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas .
3.4. A Prefeitura Municipal de Guzolândia, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que
so licitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos.
3.5. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos
Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial fRP) n' 031/17.
3.6. Para cada material de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial (RP) n' 031/17, que a precedeu e integra o presente instrumento
de compromisso.
3.7. O preço total a ser pago pelos produtos será o constante da proposta apresentada, no Pregão Presencial
(RP) n' 031/17, pela empresa detentora da presente Ata, aS quais também a integram.
CLAUSULA OUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de sua assinatura e vigorará pelo período de 12
(doze) meses, quando será encerrado, mesmo que exista saldo .
4.2. A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto
licitado e a vigência do crédito orçamentário.
4.3. A entrega dos serviços será realizado pelo fornecedor no Setor de Almoxarifado, conforme solicitado
pela Prefeitura de Guzolândia.
4.4. O objeto licitado deverá ser entregue de forma parcelada, no prazo de até 20 (vinte) dias após a
solicitação do município, durante o prazo de vigência contratual.
CLÁUSULA OUlNTA - DOS PRAZOS E CONDICÕES PARA CONTRATACÃO
5.1. A contratação da licitante vencedora do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato,
da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado,
quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos serviços.
5.2. Convocação para assinatura do Contrato:
5.2.1. Concluído O processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à respectiva
concorrente vencedora, esta será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
convocação, assinar O Contrato.
5.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga
se aos serviços registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 15 (quinze) dias, após a emissão de Notas
Fiscais, devidamente conferidas com a Autorização de Entrega, isto é, após a efetiva entrega do produto.
6.2. O pagamento será efetuado única e exclusivamente através de "Depósito Bancário" na conta
específica da empresa vencedora desta licitação, para isso, as licitantes deverão informar a conta bancária,
nos moldes do subitem 7. 1.1. do Edital.
6.3. A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é d~ respon sabilidade exclusiva das. IiCitantesJ\'
ficando o Município eximida de quaisquer erros ou falhas nas mformações forneCidas pelas hcltantes em
suas propostas.
'.
6.4. Não será admitida em hipótese alguma a emissão de boleto bancário,
6.5. Eventual serviços onerará verba própria constante no orçamento vigente, desde que existam recursos

disponíveis.
6.6. Os pagamentos obedecerão as respectivas Ordem Cronológica, estabelecida no kigo 5' da Lei de
Licitações e Contratos n' 8.666/93 e suas alterações.
' A J~
6.7. Nas Notas Fiscais emitidas, deverá constar o n' deste Processo obrigatoriamente.
JV t
6.8. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, tran orles
traslados,
estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em geral, outras de natureza abalhista,
previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, são de responsabilidad I exclusiva
da CONTRATADA.
'
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO
7. 1. A entrega do objeto só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
,.
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7.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ara, mesm
que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota FiscallFatura correspondente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8. I . As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e
no Contrato.
8.2. Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
8.2. I. Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente,
correspondente a:
8.2.1.1. I % (um por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
8.2.1.2. 2% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente
vencedora;

•

•

8.2.1.3. O montante de multas aplicadas à CONTRATA:DA não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento)
do valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNJCIPIO terá o direito de rescindir o Contrato mediante
notificaçãO;
8.2.1.4. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentre de 03 (três) dias úteis da data do
transito em julgado do processo administrativo, mediante guia de recolhimento oficial.
8.3. Suspensão, de acordo com o artigo 7°, da Lei Federal nO 10.520, de 17 de julho de 2002, a licitante e/ou
Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Município de Guzolândia, peJo prazo de
até 05 ( cinco) anos, na hipótese de:
8.3.1. Recusar-se a retirar a Autorização de Entrega ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta;
8.3.2. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os
requisitos de habilitação;
8.3.3. Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou
demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
8.3.4. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
8.3.5. Não manter a proposta após a homologação;
8.3.6. Desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
8.3.7. Comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
8.3 .8. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
8.3 .9. Fraudar a execução do contrato;
8.3.10. Descumprir as obrigações decorrentes do contrato .
8.4. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e
podendo deixar de aplicá-Ias, se admitidas as justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que
dispõe o artigo 87, caput, da Lei nO 8.666/93.
8.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.
8.6. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
8.7. Quando comprovada uma dessas hipóteses, O Município de Guzolândia poderá indicar o próximo
fornecedor a ser destinado O pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de
penalidades.
CLÁUSULANONA-DA ALTERACÃO DA ATA
~
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições co i ~I o igo 65 da
Lei nO 8.666/93.
L
9.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução da ueles p aticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Ge enciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores .
9.3. Quando O preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao pr,Ço praticado
no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
9.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
peJo mercado;
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9.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
9.3.3 . Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
9.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
9.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de
habilitação atualizadas do fornecedor convocado.
9.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.
10.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
10.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
10.1.2 . Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior àqueles praticados
no mercado;

10.1.3. Presentes razões de interesse público.
10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
10.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovados.
10.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será
feita mediante publicação em Imprensa Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS
li .1. Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão
GerenciadortP feitura Municipal de Guzolândia .
.'
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
12.1.
s quest s decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas
admini trativamen , serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Auriflama-SP,
com e clusão de,qu lquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso
I, alín a "d", da~ ituição Federal.
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Pregoeiro
Empresa
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CONTRATO N' 103/17
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CONTRATO DE REGISTRO DE PRECOS PARA AOUISICÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS
DE CONCRETO DE FORMA PARCELADA

•

•

o Município de Guzolândia-SP, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
devidamente inscrita no CNPJIMF sob. n' 45.746.112/0001-24, com sede na Avenida Paschoal Guzzo, n'
1.065, nesta cidade de Guzolândia-SP, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor Luiz
Antonio Pereira de Carvalho, portador do RG. n' 19.161.477-4-SSP/SP e do CPF (MF) n' 067.258.668-16,
residente e domiciliado na Rua Cabo Miranda, nO 595, neste município de Guzolândia-SP, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa Noromix Concreto S/A,
devidamente inscrita no CNPJ n' 10.558.895/0001-38 e Inscrição Estadual 718.144.827.110, com sede na
Rodovia Péricles Belini, sn o, km 121,7, Bairro Zona Rural, CEPo 15.507-000, no município de Votuporanga
SP, neste ato representada pelo seu Diretor, o Sr. Sérgio Luis Chiquetto, portador do RG. nO 17.626.494
SSP/SP e do CPF (MF) nO 089.183.648-90, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, nO3.944, Bairro
Centro, no município de Votuporanga-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam O
presente contrato com os seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. Este contrato tem por objeto a aquisicão e fornecimento de tubos de concreto de forma parcelada,
conforme descrição abaixo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. Os produtos do presente Contrato será de forma parcelada, de acordo com a cláusula quinta deste
instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 525.900,00 (q uinhentos
e vinte e cinco mil e novecentos reais).
CLÁUSULA OUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos devidos ao Contratado serão efetuados em até 15 (quinze) dias, após a emissão de Notas
Fiscais, devidamente conferidas com a Autorização de Entrega, isto é, após a efetiva entrega do produto.
4.2. O pagamento será efetuado única e exclusivamente através de "Depósito Bancário" na conta
específica da empresa vencedora desta licitação.
4.3. A veracidade dos dados bancários descritos na proposta é de responsabilidade exclusiva das licitantes,
ficando o Município eximida de quaisquer erros ou falhas nas informações fornecidas pelas licitantes em
suas propostas.
4.4. Não será admitida em hipótese alguma a emissão de boleto bancário.
4.5. Eventual serviços onerará verba própria constante no orçamento vigente, desde que existam recursos
disponíveis.
4.6. Os pagamentos obedecerão as respectivas Ordem Cronológica, estabelecida no artigo 5° da Lei de)
Licitações e Contratos nO8.666/93 e suas alterações.
\
4.7. Nas Notas Fiscais emitidas, deverá constar o nO deste Processo obrigatoriamente.
4.8. Todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, máquinas, transportes e traslados,
estadias, diárias, gratificações, seguro de pessoal, seguros em geral, outras de natureza trabalhista,
previdenciária e fiscal e, ainda outras inerentes aos serviços contratados, são de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA.
4.9 . É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que venham a
serem verificadas na proposta.
CLÁUSULA OUINTA - DOS PRAZOS
5.1. O prazo de vigência contratual será de sua assinatura e vigorará pelo período de 12 (doze) meses,
quando será encerrado, mesmo que exista saldo.
5.2. A entrega dos produtos será realizado pelo fornecedor no Setor de Almoxarifado, conforme solicitado
~
pela Prefeitura de Guzolândia.
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5.3. O objeto licitado deverá ser entregue de fonna parcelada, no prazo de até 20 (vinte) d'
solicitação do município, durante o prazo de vigência contratual.
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
6.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:
02 - PODER EXECUTIVO
020600 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0014.2052.0000 - MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE ESTRADAS
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02 - PODER EXECUTIVO
020600 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
3.3.90.30.00 - MA TERJAL DE CONSUMO
15.452.0012.2044.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO
7. 1. A gestão do tenno contratual será realizada pela Administração, sendo a mesma responsável pelo
recebimento e fiscalização dos produtos.
CLÁUSULA OITAVA - DO DIREITO DE FISCALIZACÃO
8.1. O MUNICÍPIO exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Código Civil.
8.2. A fiscalização do MUNiCíPIO transmitirá por escrito as instruções, ordens e reclamações, competindo
lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da vigência contratual.
CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO
9.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato.
9.2. Detenninar quando cabivel, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e
a tutelar o interesse público.
9.3. Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na fonna deste contrato visando
proteger o interesse público.
9A. Prestar as infonnações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela Contratada.
9.5 . Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com a fonna e prazo estabelecidos neste contrato.
9.6. Conferir, vistoriar e aprovar os materiais entregues pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. A empresa vencedora obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO realizar, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
10.2. Assumir integral responsabilidade pelos serviços do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre
de acordo com o estabelecido nas nonnas deste edital e demais documentos técnicos fornecidos.
10.3. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante
terceiros.
10A. Deverá proceder às correções que se tomarem necessárias à perfeita realização do objeto contratado,

executando-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização do MUNICÍPIO.
lOS Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação eXigidas{\
na licitação.
.
10.6. Entregar todos os produtos, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e
quantitativos, constantes deste contrato, proposta e do Edital de Pregão Presencial (RP) n° 031/17 e seus
anexos.
10.7. Considerar que as ações de fiscalização da Administração não exoneram a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
10.8. Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias ao fornecimento dos
produtos objeto do presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1. Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do MUNICÍPIO a
CONTRATADA incorrerá nas seguintes penalidades:
.
11.1.1. I % (um por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto deste/li

li
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11.1.2. 2% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da p
vencedora.
11.2. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) cio
valor global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Contrato medianle
notificação.
11.3. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentre de 03 (três) dias úteis da data do
transito emjulgado do processo administrativo, mediante guia de recolhimento oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1. A rescisão do presente poderá ser:
12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do artigo 78 da Lei nO 8.666/93, alterada pela Lei nO8.883/94 e pela Lei 9.648/98;
12.1.2. A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as
conseqüências previstas na cláusula décima-primeira;
12.1.3 . Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo Iicitatório, desde que haja conveniência da Administração;
12.1.4. Constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei nO 8.666/93 , alterada
pela Lei nO 8.883 /94 e pela Lei 9.648/98;
12.1.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nO 8.666/93, alterada pela Lei
nO 8.883 /94 e pela Lei 9.648/98, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos
prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
12.1.6. A rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as conseqüências previstas no
artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei nO 8.666/93, alterada pela Lei nO8.883/94 e pela Lei 9.648/98;
12.1.7. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma
estabelecida no inciso IX do artigo 55 da Lei nO 8.666/93 e previsto no artigo 77 da Lei nO 8.666/93.
12.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO, a rescisão importará em:
12.2.1. Aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos
descentralizados, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
12.2.2. Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do MUNICÍPIO.
12.3. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator,
ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13. I. Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, aplica-se ao presente contrato a presente legislação:
13.1. 1. Lei nO 8.666/93 e alterações;
13.1.2. Código de Defesa do Consumidor;
13.1.3. Código Civil;
13.1.4. Código Penal;
13.1.5. Código Processo Civil ;
13.1.6. Código Processo Penal;
13.1.7. Legislação trabalhista e previdenciária;
j
13. I .8. Estatuto da Criança e do adolescente;
13.1.9. E demais normas aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
14. I. O preço referido constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita
execução do objeto.
14.2. De acordo com o disposto na legislação vigente, ocorrendo modificação dos encargos considerados na
composição dos preços, ditada por disposição legal ou fato comprovadamente superveniente, poderá ser
procedida à respectiva readequação, para mais ou para menos conforme o caso.
14.3 . Será admitida, durante a execução do contrato, a celebração de termo aditivo sempre que legalmente
exigível ou cabível, com o objetivo de se proceder às adequações necessárias.
CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - DO FORO
15.1. Para todas as questões divergentes oriundas da presente Ata não resolvida administrativamente será
competente o Foro da Comarca de Auriflama-SP, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial
que possa ser.
'.
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I 5.2. E assim, por estarem justos e contratados, as partes livres de qualquer erro, dolo, coação, si lação
fraude, assinam o presente em três vias de igual teor para um só fim, na presença de duas testemunhas que ,a
tudo presenciar , p~a que supra seus regulares efeitos de direito.
.
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\ Prefeitura Municipal de Guzolândia, 25 de julho de 2017.
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