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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA AfUN/CIPAl DE BLIRITICUPU/MA
CNÍM N*‘ 01.6í2.525/mHll-4U
kiKi São Riiimundü, n" 01, CEP; 65.3*)3-0Í)0, Centro - líurilicupii/MA
CONTRATO N" 20210170/2021
PJÍOCF.SSO ADMINISTRATIVO N‘' 0504007/2021
TERMO

DE

CONTRATO

DE

COMPRA N" 20210170/2021 QIE
EAZEM ENTRE SI A PREFETI LRA
MUNICIPAL DE BURriTCUPU E A
TÊXTIL
EMPRESA
COMERCIAL
DEM EIRELL
O MUNICÍPIO OE BURLITCUPU, ESTADO DO MARy\NHÃO, pessoa Jurídica de
direilo púhiico interno, por meio da Sccrclaria Municipa! de Desein-otvimeiilo Social i raballio
c lx’ononiÍa Solidária de Buriticupu/MA, inscrila no CNPJ/MF 0!.6 12.525/(100!-40. com sede
na Rua Nível Viedio. s/n'\ CEP; ó5.393-000. Centro ● Burilicupu/MA. neste ato Representada
peta Secretária Viunicipai. a Sr."' Euzilene Gonvaives da Silva, RG n° 0363()3592ü08-2
SSP/M.A 0 CPF n° 626.539.113-53. e a empresa COMERCIAL TÊXTIL DEM EIRELL
inscrila iiu CNP.I .sob o iT' 19.980.359/0001-09. com sede no iSuque Dom Pedro H lE 384
i3aiiTo; Centro CEIA 01.022-050 Cidade; São Paulo - SIA !-:-mail lieiiaçòes.dimu7umail.com.
neste alo repreicniado peio Sr. Felipe Mathias de Moraes, bra.sileiro. casado, sócio - diretor,
portador do RG. 44.350.579-2 e CPF/ME n" 324.824.068-70. têm. entre si. ajustado o presente
Contrato .Administrativo \f 20210170/2021, decorrente do PR[.'G.AÜ ELETRÔNICO N"’
Oi I/202I íbrmaii/ado nos autos do Processo .Administrativo tC 0504007/2021. submetendose às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei l-‘ederal iF’ 8.666/1993 e
demais normas regulamentares perlincnies à espécie.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.
1.1. O obieio do presente Termo de Contrato c a aquisição de materiais diversos para montagem
de kii.s de enxoval ptira recém-nascidos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidaria do Município de
Buriticupu.éMA. conforme especillcações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Reícrcncia. anexo do Edital.
1.2. l iste ’1 ermo de Contrato \ iucula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, idcnliiicado no preâmbulo
L-à proposta \encedora. independenicmentc de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. ü pra/.o de vigémeia deste ■íenno de Contrato é aquele lixado no Termo de RcjcrCmcia. com
inícic< na data de 21/07/2021 e enccrranicmo em 31/12/2021.
3.
3.1.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.
ü valor do presente Termo de Contrato é de RS 81.636,00 (oitenta e um mü seiscentos e
tiânta e .seis reais).
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ESTADO DO MARAISHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITK UPU/MA
CMM N" 0Í.612.525/0001-40
Rua São Raimunüü, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

COTA EXCLliSIVA A PARTlClPAÇAO DE MEs e EPPs

I

Item

tnid

Espccillcavão
MANGA
CAMISA
LONGA I)!-; TLCIDÜ
PARA
SiMPULS
RECÉM-NASCIDO

UNO

Quanl.

Valor RcgistraOo R$
Total
Unitário

Marca

480

ERALDAO
BABY /
iNí-ANTlL

RS

6.90

R$ 3.312.00

480

1RALDAO
BABY /
INFANTIL

RS

9.50

R$ 4.560,00

RS 12.90

R$6.192,00

4

CAMISETINHAS
RECÉM-NASCÍDO
PACOTE COM
3
UNIDADES
DIVERSAS CORES

5

PARA
CUEiROS
RECÉM-NASCIDO
PACOTI-; COM
3
UNIDADES
ESTAMPADAS
80\.50cm

pcr

480

FRALDÃO
BABY /
INFANTIL

ó

FRALDA Di-: PANO
PACOTE
ó5\65cm
COM 5 UNIDADE

PCT

960

MINASREY/
BEBE

RS

8,95

R$ 8.592,00

7

FRAI.DAS
DESCARTÁVEIS
TAMANHO
PACOTE COM
UNHIADES

PCT

960

CLASSIC/
BEBE

RS

5.50

R$ 5.280,00

PAR

480

ERALDAO
BABY /
INFANTIL

RS

2.00

R$ 960,00

PAR

480

FRALDÃO
BABY /
INFANTIL

RS 4.00

R$ 1.920,00

IJND

480

FRALDÃO
BABY /
INFANTIL

RS 27.00

R$ 12.960,00

P
10

PCT

LUVAS EM LA PARA

rf;cem-nascido
PAR
DIVERSAS

CORES

9

IvM
SAPATINIIOS
j,.A PARA RECÉMPAR
NASCIDO
CORES DIVERSAS

10

RF;DE PEQUENA DE
DIVERSAS
BRIM
CORIÍS

RS 43.776,00(quarenta e trê.s mil setecentos e setenta e seis reais).

Item

COTA RCSERVADA DE 25%(VINTE F. CINCO POR CENTO) À PARTICIPAÇÃO DE ME.s c El’l’s
Marca
Valor Registrado RS
Unid
Quant.
E.specificaçüo

N
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Assinado de forma digital por FELIPE
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ESTADO DO MARAr^IIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BVRITICVPV/MA
CNiMN" «1.612.525/00OI-40
Rua São Raimundo, n" «1, CEV: 65.393-000, Ccnlro - Buriiicupu/MA
Ijiiitário
BOLSA

Imatlrnidadb
GRANDL
EM
ÍESTAMPADA
DIVERSAS CORES
kiT

PARA

UNI)

120

KIT

120

FRALDAO
BABY/
MATERNIDAD

Total

RS 48.00

R$ 5.760,00

RS

3LÜÜ

R$ 3.720,00

RS 1 1,50

R$ 1.380,00

RECÉM-

Ínascídü
12

pOMPOSTO POR: 1
PAR DE LUVAS. 1
DE
PAR
SAPATINHOS.
1

FRAI.DAO
BABY /
INFANTIL

CALÇA. í CAMISE'1 A.
i CAMISA MANGA
LONGA

j

rOALHA DE BAKÍiO
RECÉMPARA
COM
Inascído
AiTJZ
CORES
IVERSAS

I

I
I
I

IJND

120

FRAU)AO
BABY /
INFANTIL.

RS 10.860,00(dez mil oitocentos c sessenta reais).

COTA DE 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO) AMPLA PARTiaPAÇ.ÃO
Item

Unid

Espccificavào

Quant.

BOLSA
14

maternidade
grande
jESlAMPADA
IDIVERSAS CORES

15

Valor Registrado RS
Total

Unitário

UND

360

FRALDAO
BAI3Y /
MATERNIDAD
E

KTT

360

FRALABY/
INTANTILDÀO

R$28.50

R$ 10.260,00

UND

360

FRALDAO
BABY/
INFANTIL

R$ 1 1,50

R$ 4.140,00

EM

klT PARA RECEM[NASCiDO
COMPOSTO POR; 1
PAR DE LUVAS. 1
DE
PAR
SAPATINHOS.
1

Marca

R$ 35.00

R5 12.600,00

CALÇA. I CAMISEl A.
1 C.AMISA MANGA
LONGA
16

TOALHA DE BANHO
RECÉMPARA
COM
NASCIDO

FÉÜPE MATHIAS DE
MORAIS:32482406870

Assinado de forma digital por FELIPE
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNfCÍPAL DE BURiTlCVPV/MA
CNÍM N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n ’ 0i, CEP: 65.393-000, Cenlro - Buriticupu/MA
A PU7
IVERSAS

£

CORFSi

RS 27.000,00(vinte c sete mil).
3.2. No vaiof acima cstào induidas todas as despesas ordinárias diretas c indiretas decorrenies da
execução contratua!. inclusive iribuios e/ou impostos. encargos sociais, trabalhistas.
pre\ idenciários, Useais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
nece.ssarios ao cumprimeiilo integral do objeto da contratação.
4. CL.ÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçainenlária
própria, prevista tio orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação
abaixo:
PODER: 02 - PODER EXECUTIVO
ORGAO: 10 SEC. MliNiCll>AL DH DESENV. SOCIAL. TRABALHO E ECONOMIA
SOLIDARIA.
FUNÇÃO PROGRAMATICA: 08.122.0020.2030.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9t).32
M,AÍER!AL. BEM OU SERVIÇOS PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PODER: 02 - PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL i;E ASSIS TÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO PROGRAMATICA:08.244.0029.2049.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
.90.32 - MATERIAL. BEM OU SERVIÇOS P ARA
ELE.MENTO DE DESPESA:
■>

DISFRIBUIÇÃO GRATUITA
5.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

a)

O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
aeom panhado da Ceilidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais c à Dívida
.Ativa da União. CNDT e FGTS. com validades compatíveis à data do pagamento, desde que
não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6.

CL.ÃUÍSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajusiávcis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato c mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano. apücando-se o índice
IPC.A/IBGE cxdusivameníe para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anuaíidadc.
FELIPE MATHIAS DE
MORA!S:32482406870

Assiruilo de tormd dignai por FEUPE
MATHIAS DE MOftAIS:32482406í70
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÜRITICÜPU/MA
CNPJ N”«1.612.525/ü001-40
Rua São Raimundo, n'“ 01, CTR: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
6.3. Nos reaju.sles suh.scquente.s ao primeiro, o iiuerrcgno mínimo dc um ano será eoniado a
pariir dos efeitos financeiros do úilimo reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento. o CON TR.ATAN TU
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação coiiliecida. liquidando
a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.5. fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cniculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições fmais. o índice utilizado para reajuste será. obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser e.xlinio ou de qualquer forma
não possa mais .ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser dctcmiinado pela
legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as parles elegerão novo índice
ollcial. para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. CL.ÁUSÜLA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá c.xigcncia de garantia de e.\ccução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

a)Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social,1 rabaiho c Economia Solidária. O horário da entrega deve ser dc
acordo com o fimcionarnenlo das Secretarias; das OShOOmin as Í4hü0min. C) não
cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis,
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria
Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO
cedida por pela Secretaria solicilante.
c) No alo da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital
serão devolvidos: c. as despesas dc fielc e/ou ouuos serão por conta da empresa contratada:
d)O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: OSiiOOmin às
14h0()min horas,
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela
Prefeitura Municipal dc BURITÍCUPU/MA.
f) O preço contido na propo.sta dos licitantes deverá incluir Iodos os custos c despesas, tais
como: custos diretos c indiretos, tributos incidentes, ta.\a de administração, materiai.s.
scr\ iços, encargos se>ciais. trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro c outros necessários
ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência:
g) I odí)s os produtos entregues deverão estar acompanliados de um comprovaiuc dc recibo o
qual constará a assinatura do recebedor. em duas vias(uma via para o fornecedor e uma para
o solicilante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem do fornecimeiUo,
quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser
dcvüK idos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.
9. CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO.

Assinado de forma digital por FELIPE
MATHIAS DE MORA1S:32482406870
MORAIS:32482406870 oados:2021.07.21 is:44:3i -osw
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ESTADO DO MAR.4NHAO
PREFEITURA MUFilClPAL DE BURITICUPU/MA
CNIM N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01. CF.P: 65.393-000, Centro - Biiriticupii/MA
9.1. A llscalização da execução do objeto será efeiuada por Cornissão/Represemante designado
pela CONTRA rANTE. na forma estabelecida no fermo de Reierência. anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTIÍATADA.

A CONTUANTE se obriga a:
a)

A Conlralanie se obriga a proporcionar à Contratada iodas as condições necessárias ao
pltMio cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a
Lei n - 8.666/93.

b)

Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, objeto do presente contrato,

c) Ate.slar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada o iornecimento dos produtos,
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os lermos do contrato,
d) Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especiticações:
c) Efetuar os pauamenlos à CONTRATADA, à vista das Notas l iseais/Faiuras/Recibos,
devidamente atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos
no inslRimenlo de contrato, observando as normas administrativas c imancciras em vigor.
0 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o produto, objeto
desse instrumento, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas,
g) Proceder às adveUências. muitas e domais comunicações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA,
hj O contraio será acompanhado e tlscalizado por um represemanlc da .Administração
cspeeiaimenic designado, conforme o arl. 67 da Lei 8.666/93.

A CONTR.ATADA .sc obriga a:

a) Executar o objeto contratual de conformidade com as necessidades requeridas pelo
município.

b) l ornccer os produtos, observadas as respectivas quantidades e preços em até 05(cinco) dias
úteis após a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho c
Economia Solidária.
c) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia
autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, frabalho c Economia
Solidária.

Assinado d? forma digilal por FELIPE
MATHIAS DE MORAIS:32482406870
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ESTADO DO MARANÍIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICVPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/(1001-40
Kuu São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
d) Mamcr duranle ioda a execução do coiuraio. cni compatibilidade com as obrigações assumidas
iodas as condições de habilitação e qualillcaçào exigidas na licitação:
e) Rcspoi!sabili/.íir-sc peia qualidade dos i)rodutos, sob pena de responder peios danos causados
à Administração ou a Terceiros.

0 Ihovidenciar a imediata correção das dcnciêneias e/ou irregularidades apontadas peia
CONTRATANTE:
g) Arcar com eventuais prejuízos causados à CON fRA 1 AN 1 E c/ou a terceiros, provocados poi'
ineilciência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou preposlos
envolvidos na execução do contrato:
h) Responsabili/ar-se pelos danos causados direta ou indiretamenle à CONTRATANTE ou a
lerceiro.s. decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fomecimento. não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento peia CÜNTRATAN l E.
por intermédio da Secretaria Municipal solicilante.
i) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos (Iscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros c quaisquer outras despesas
decorrentes tios produtos,
j) Lançar na nota ílscal as especificações dos produtos de modo idcniico àquelas constantes do
objeto do Edital de Pregão:
k) Manter, durante a execução do contraio, cni compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

i) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos c supre.ssões até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
m) 'Todas as despesas decorrentes da execução do objeto além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, frete, tributos dc qualquer natureza e todas as despesas, diretas
ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, ocorrerão por coma
da CON TRATADA.
11. CLÁUSULA DÉCIM A PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
li.i.

Comete

infração

administrativa,

nos

lermos

da

Lei

n'

10.520.

de

2002.

o

icitanie/adjudicatário que:
11.2.

Não assinar o termo de contraio ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta:

11.3.

Apresentar documentação falsa:

11.4.

Deixar dc entregar os documentos exigidos no cename:
FELIPE MATHIAS DE
MORAIS:32482406870

Assinado deforma digital por f ELIPE
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAI DE BURITICUPÜ/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP:65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

11.5.

Ensejar o rciardamenio da execução do objeto;

11.6.

Não mantiver a proposta:

11.7.
11.8.

Cometer fraude ilscal:

Comporíar-se de modo inidôneo:

11.9.

O atraso inJiiStiUcado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame

sujeitará a empresa, ajuizo da Administração, à multa moratória de 0.5% (meio por cento)
por dia de atraso, ate o limite de 10%(dez por cento), conforme determina o art.
86. da Lei
8666,^'93.
11.10.

.A multa prevista neste ffLM será descontada dos créditos que a contratada possuir com

a Prefeitura Municipal de BURITICIJPÜ/IVIA,e poderá cumular com as demais sanções

admini.s!ralivas. inclusive com as multas previstas.
11.11.

A inexecução lotai ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
ICl
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N" 87. da Lei N
8.666/93:
a) Advertência por escrito:

b) Muita administrativa com natureza de perdas c danos da ordem de até 20% (vinte por
cento) sobre
o valor lotai do contrato:
c) Suspensão temporária de participação em licitação c impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de BURITlCUPU/MA, por prazo não superior a 02(dois) anos:

d) Sendo que cm caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
PrefctUira Municipal de BDRITÍCIJPU/MA,será aplicado o fimite máximo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidude para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou alé que seja promovida a
rcabi íiiação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso
!V do ail. N® 87 da Lei N'’ 8.666/93, c/c m. N" 7^^ da Lei N'’ 10.520/02 e art. N" 14 do
Decreto N" 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
cncaminhá-io devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.
X-

FELIPE MATHIAS DE

Assinado de forma digital por FELIPE
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ESTADO DO MARANHÃO
PRlíFEVfURA MUNICfPAL DE BURITICUPU/MA
CNIM N’‘ 01.612.525/0001-40
Uua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
11.13. Serão publicadas na imprensa Ollcia! do Município de BURITICUPU/MA as sanções
adminíslralivas pre\ istas ncsle cdilal. inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRLSliNTF. rURMO DB CONTRA rO PODBRA SF.R RESCINDIDO:
12.2.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a Xil
e XVli do arl. 78 da Lei n'^ 8.666, dc 1993.c com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei. sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no I ermo de Referência, anc.vo ao Edital;

12.3.

Amigavelmente, nos lermos do art. 79. inci.so II. da Lei n'^ 8.666. de 1993.

12.4. Os casos de

re.scÍsão contratual serão formalmenie

motivados, assegurando-se

à

CON TR.A l ADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.5. .A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANI L em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei if 8.666. de 1993.
12.6. 0 Í ERMO DL RESCISÃO SER.Á PRECEDIDO DE RELATORiO INDICATIVO DOS
SEGIÜN TES ASPECTOS. CONFORME O CASO:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialnicnic cumpridos:
b) Relação dos pagamentosjá efetuados c ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCÍMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.
13.1. F. VEDADO A CONTRA ÍADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contraio para qualquer operação financeira;
b) Interromper a e.xecução conlraiua! sob alegação de inadimpiemento por parte da
CONTRATANTE,salvo nos casos previstos cm !ci.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações coniraiuais reger-se-ão pela disciplina do ail. 65 da Lei iC 8.666. de 199.-*.
14.2. A CON 1'RATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se Hzerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
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14.3. As supressões resuilanlcs dc acordo celebrado eíitre as partes coíilraiames poderão exceder o
limite de 25%(vime e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. üs casos omissos serào decididos pela CONTRA TANTE. segundo as disposivões contidas
na Lei n" 8.666. de 1993. na Lei iT' 10.520. de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamenle. segundo as disposições contidas na Lei \f
8.078. de 1990 - Código dc Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRAI.ANTE providenciar a publicação deste in.striimetno. por e.xlrato. no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n“ 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1, É eleito o Loro da Comarca dc BURi flCUPU/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste 'ferino de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme
arl. 55. í}2"da Lei iL’8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado,o presente Termo dc Contrato foi lavrado em duas(duas)
vias de igual teor. que. depois de lido e achado cm ordem, \ai assinado pelos contraenies.

Burilícupu — M.A 21 de julho de 2021.

Secretária Municipal Desenvolviniejíto Social Trabalho e Economia Solidária
Sr."* Euzilene Gonçalves da Silva
Responsável legal da CON TRATANTE
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