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Proc. Administrativ o n' 18.2lDt 2O2l Pregão Presencial SRp n. ffi6/2021

CoNTRATO No 026/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO.
ACRE, COMO CONTRATANTE E A
EMPRESA G. S. SILVEIRA, COMO
CONTRATADA PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

1.2. Este Termo de contrato vincura-se ao Editar do pregão, identificado no preâmburo e àproposta vencedora, independentemente de transcriÉo.
1.3. Objeto da contratação:

Empresa Vencedora:

A câmara Municipal de Rio BÍanco-Acre, inscrita no cNPJ/MF sob o n.o 04.035. í43loo0í _90, comsede na Rua Hugo carneiro, no 567 -.Baino Bosque - Rio Branco-AC - crp: os.óõõ_s50, nesteato representado por seu presidente Vereador Manoer Jose Nogueira iir., or"riÉi., miritar,portador do RG no 0365 PM/AC e CPF no o79.33g.o42-4g, residente e domiciliado nesta Cidade epeto seu Primeiro secretário, Vereador Antônio Lira de'Moraii, ilriÉiro, ;;ãjo]-àort"oo,. ooRG n" '123180 SSP/AC 
"._ci-F_r_"._2]7.425.602-00, residente e domiciriadá neJta cidade,doravante denominado CONTRATANTE, e oo oulro-tãoo a empresa G. s. srLVErRA, pessoa

Jurídica de-Direito privado, inscrita no cNpJ sob s4.313.923/Obo1_sg, s;i;ã-; Av. Getutiovargas, no 3440, tendo como representante o sr. DANTEL runscrrvrerrrió-üóüü, iortaoor docPF no o17.6a7.902-19 e RG 'rí273607 ssp/Ac, doravante denominado coruineraoa,resolvem cerebrar o presente instrum-ento 
-contratuar, 

que sêrá regido pera r_ái ": ro.sio, de 17 dejulho de 2002, apricando-se a Lei n.o 8.666, de 2i delunno oeissà, il;.ii",";ã;; e demaisnormas correlatas, de acordo com o que consta do prócesso no 1g_210t2021, ere[ãà- nresenciatSRP no 006/202í, resolvem celebrar o presente tnstrumãÀto contratual, mediante as Cláusulas econdiçôes seguintes, que se obrigam a cumprir e respêitar integrar e muiuamenie.- 
-- -

1. CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO DO CONTRATO
1.í. o objeto do presente instrumento é a contrataçáo dá empresa para a prestação de Serviços
Gráficos, destÍnados atendêr a demanda das ações da câmara Municipar de Rio Branco eatividades dos 17 Parlamentares, conform" erp"tifi"açoes e condiçÕes constantes no editar e
seus anexos.

PROCESSO No. 1 8.21 0t2021
PREGAO PRESENCIAL SRP NO. 0061202'I

Rua Hugo Cameiro, n 567 - Bairro Bosque
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E-mail: cpl@rio bra.nCO
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Perfazêndo um total geral de (soma de todos os itêns): Rg - 3.378,1s (Três mil, trêzentos ê
setenta e oito reais e quinze centavos).

2. CúUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA ENTREGA
2'1 Após a emissâo da Autorizaçáo de Execuso de serviço dêvidamente assinada, a
CoNTRATADA terá de 10 (dez) dias para entregar os materiars impressos, conforme
necessidade no almoxarifado da Câmara Municipal.

Pregão Presencial SRP n" oostZOa"t\-l

2
Rua Hugo Cameiro, no 567 - Bairro Bosque

E-mail : cp lí«)riobranc

Especificação Unid. Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Valor Total

(R$)

Banner - calculado em m; lmpressão
digital em lonâ e acabamento com bastão
de madeira nas partes inferior e superior,
com2íurosecordão.

m 18 18,80 338,40

04
Faixa em lona
digital 3809.

vinil com impressão
m'? 15 18,80 282,00

J)
Título de Cidadão Verde, papet Couchô,
gramatura 230, bÍilho, foÍmato 43, 4x0
corês.

Unid. 5
2,55 12,75

Placa com estojo (Placa de metal
dourado, cinza prateado ou cor a definir)
podendo constatar ne placa Íoto gravâda
da pessoa, que dá nome ao prêmio, estilo
marca d'água( na cor a definir), contendo
os dizeres a serem informados em câda
conselho, com letras em baixo relevo e
brâsão tridimensional anexado a placa,
medindo 14 cm de altura por 20 cm de
largura, acompanhado cada uma de
estojo de azul marinho ou preto ou (na
cor a definir), com fecho nas cores
prateâdas ou douradâs, medindo 24 cm x
18 cm x 3cm. A placa deverá vir presa ao
estojo. Obs. Os dizeres serão inÍormados
posteriormente.

Unid 15 174.00 2.610,00

39

TroÍéu em acrilico cristal impresso,
cortado e laser com impressão digitel
direta, com base no tamanho
150x120x1smm e haste nas medidas
300x180x8mm.

Unid 3 40,00 120,00

45
Adesivo para placas de mesa
acrílico med. 9x20cm (dupla face)

em
Unid 1,00 1 5,00

Valor Total 3.378,í 5
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Proc. Administrativo n" lB.ZlDt2O21

2.1.1 - O prazo a que se refere o subitem 2.1
considerando para tanto as hipóteses seguintes

Pregáo Presencial SRp n" 006/2021

podêrá ser prorrogado a critério da CMRB,

Êt

I - Ato motivado pela Administraçáo que impeça a entrega dos materiais;

ll - caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, que tenha, a critério
da Administração, correlação com atraso;

lll - Os materiais que precísem de aprovação de arte final, serão prorrogados a sua
entrega, mediante acerto entre a Administração e a CONTRATADA.

lll - os pedidos de prorrogaçáo só seráo recebidos e apreciados se formulados
antes de esgotar o prazo iniciar fixado para entrega, constante nos termos de
proposta.

lv - Na êntrega dos materiais, serão conferidos todos os itens, verificando-se
especialmente as características de cada item, em acordo com a descriçáo
solicitada pelo requisitante, bem como sua qualidade e especificaçáo técnica.

V - Caso os itens soricitados apresentem probremas de quaridade, a contratada
deverá efetuar a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias contados da
notificação, independentemente da apricaÉo de san@es previstas na Lêi 8.666/93
e suas alteraÇões.

2'2 No caso do materiar ser recusado pero fato de estar em desconformidade com asespêcificaÇôes do Edital de licitação e dêste termo de Referência, a contratada terá o prazo oe 03(três) dias úteis para entregar novo material confeccionadol

2'3 0 materiar impresso deverá ser entregue dentro do prazo estabêrecido na sede dacontratante, situada na Rua Hugo cameiro, 
-nilo7- 

aai"o Bosque - Rio Branco-AC _ cEp:69.900-550

2.4 Os prazos previstos nesta
rigorosamente;

cláusula não serão pronogados e deverão ser cumpndos

2'5 Nos casos em que ficar comprovada a ocorrência de falhas e atrasos ocasionados por parteda Contratante, os prazos poderão ser revistos;

2'6 Quaisquer custos de remêssa de amostra para a aprovação e materiar confeccionado
correrão por conta da contratada.

2.7 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos materiais.

2'8 0s materiais deverâo ser transportados adequadamente, de forma a assegurarqualidade. suaa

Rua Hugo Carneiro, no 567 - Baírro Bosque fuo
E_mail: cpl@nobranco.ac

Branco-AC 69.900-55
I
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2.9 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalizaÉo por parte daCÀMARA IVIUNICIPAL,
esclarecimênto solicitado
anexar a Nota Fiscal, qua

3. CúUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES

3.1 . DA CONTRATADA

Rua Hugo Cameiro, no 567 - Baino Bosque - Rio

encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando
s atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e
I deverá ser acompanhado por um encarregado designado.

2.10 A ricitante vencedora, ficará obrigada à trocar as suas expensas o material que vier a ser
recusado sendo que ato de recebimento náo impoftará sua aceitaÉo.

2.'11 lndependentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a quaridade dos produtos
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com oapresentado na proposta.

3.Í.1 A empresa CoNTRATADA deverá fornecer os materiais êm prazo náo superior ao máximoestipurado na proposta e somente após o recebimento da ordem do pedido de materiar, emconformidade com os quantitativos solicitados.

3'í'2 Caso o fornecimento náo seja feito dentro do prazo, a CoNTRATADA ficará sujeita à multa
estabelecida no edital;

3.1.3 A empresa vencedora deverá garantir a quaridade do(s) materiar(ais) ricitado(s)comprometendo-se a substitu í-ro(s), caso não atendam o padráo de quarrdade exigido ouapresentem defeito de fabricação.

3'1.4 Para cada soricitação será expedida uma autorizaçâo de fornecimento, por escrito, com arespeciíva data de emissão e prazo para entrega, em 02 (duas) vias de iguar teor, assinada pero
representante do CONTRATANTE.

3.1.5 Atender ao pedido de fomecimento emergenciar, ainda que fora do habituar de entrega, emno máximo, 05 (cinco) dias úteis.

3'í'6 contaciar via telefonê ou correio eletrônico o Setor de Material e patrimônio, antes doinicio do fornecimento, para receber as oriêntações comprementares necessárias, visando àpêrfeita execução do contrato.

3.1.7 Ter cadastro de credor junto a prefeitura Municipal de Rio Branco.

3'í'8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CoNTRATANTE sobre os itensofertados;

4

E-mail: cpl@riobranco
9.900-550
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5

3,2. . DA CONTRATANTE
3'2'1 A CONTRATANTE exercerá a seu critério, através do Setor de Material e patrimônio agestáo dos serviços, observando o fíel cumprimento das exigências constantes deste Termo, oque não exclui e nem diminuir a responsabiridade da CoNTRATADA com a execuso, fiscarizaÉoe supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.

3'2.2 Promover os pagamentos dentro do prazo estipurado na forma de pagamento deste termo.

3.2.3 A CONTRATANTE não responderá por quarquer compromissos assumidos pera contratada(o) com terceiros, ainda que vincurados à execuso do presente contrato, bem como por quarquerdano causado a terceiros em deconência de ato da CoNTRATADA e de seus empregados,prepostos ou subordinados.

3.2.4 solicitar à CoNTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências
necessárias ao bom andamento dos serviços.

3.2.5 Documentar as oconências havidas no decoÍrer da execução do contrato, em registropróprio.

3.2.6 Efetuar o pagamento de acordo com o item 6, do Termo de Referência.

3'2'7 Prestar todas as informaçôes e esclarecimentos que a ooNTRATADA venha solicitar para odesenvolvimento dos trabalhos.

4. CúUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CoNTRATUAL
4'1' Este Termo Contratual terá sua vigência iniciada na data de sua assinatura e término noúltimo dia 31 .12.2021 , conforme art. 57, caput, da Lei no g.666/93, sendo vedada a prorrogação.

5. CúUSULA QUINTA - PREÇO

5.í. A CoNTRATANTE pagará a CoNTRATADA pero fomecimento dos sERVrÇos cRÁFrcos,os preÇos constantes de sua proposta de preços apresentada á CoNTRAiANTE, que ficafazendo parte integrante do presênte contrato.

5.2. Este contrato totariza o varor de R$ 3.37g,15(Tres mir, trezentos e setenta e oito reais equinze cêntavos).

5'3' A CONTRATANTE se obriga a pagar a CoNTRATADA pelo fornecimento dos materiaisobjeto deste contrato, conforme descrito na CLAUSULA PRTMETRA - Do oBJETo, a importânciados valores por preços globais, após 30 (trinta) dias do recebimento da Nota Físcal/Fatura, quedeverá ser emitida na data da entrega dos itens a ela adjudicados.
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5.4. os preços contratados incruem todas as despesas diretas e indiretas, aduzindo que à
CoNTRATANTE não caberá nenhum ônus arém dos preços anteriormente contratados

6. CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6'1 - O preço consignado no conhato será corrigido anualmente, observado o interegno mínimodê um ano, _contado a partir da data 

. 
rimite pJra a apresentação da propostà,-aoãando_se avariação do IGP-IV para o período, desde que iequerido'peto contratado.

6i,: for reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo dê um ano será contado apartir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
7'1 - No interesse da Administração da Câmara Municipal de Rio Branco - Acre, o valor inicial docontrato poderá ser arterado nos casos previstos no àrt. os 

-da 
Lei 8.666/931' àeJe que nalanecessidade e interesse da Administração, com a apresentaçáo das de;rd;; jã;iàtivas até olimite de 25% (vinte e cinco por cento).

7.2 - A licitante vencedora fica obrigada, a aceítar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimosou supressôes que se fizerem necessária; e,

7'3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condiÉo,exceto as supressões resultantes de acordo entrê as partes.

7'4 - As supressões resultantes dê acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o rimite de 250lo (vinte e cinco por cento) do varor iniciar atuarrzado do contrato.

8, CúUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 - o pagamento será efetuado até o 30o ltrigesimáy ãia subsequente a prestação dos serviços,por meio de ordem bancária, em conta ativa no cadastro de credor da prefeitura Municipal de RioBranco, já incruído neste prazo, 03 (três) dias úteis para o atesto dos serviços pero gestor docontrato, desdê que estes estejam em conformidade com as exigências contratuais e que nãohaja fator impeditivo, mediante apresentaÉo da nota fiscal deviáamente atestada por servidorresponsável e das certidóes de reguraridade junto aos órgãos Federar, Estaduar e llunicrpal,certidáo negativa de FGTS e da Justiça do Trabalho;

8'2 - o pagamento estará condicionado ao atesto da nota fiscal rea zado pelo gestor do contrato.Juntamente com a Nota Fiscal;

8'3 - oconendo devoluÉo da nota fiscal/fatura por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entregâ no setor competente da contratante;

8.4 - Na hipótese da empresa, por ocasião do pagamento peros serviços executados, encontrar_secom cadastro vencido ou com pendência, no que diz respeito à Documentaso obrigatória,deverá apresentar documentâção comprovando sua reguraridade, não gerando aovertcncia.

Rua Hugo Cameiro, no 567 - Bairro Bosque fuo
E-mail: cpl(@rio
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8'5 - A persistência na situação prevista no parágrafo anterior por parte da empresa curminará
com imputação das penaridades previstas em rei, respeitados o contraditório e a ampra defesa.

8'6 - Caso a empresa contratada seja optante pelo sistema rntegrado dê pagamento de rmpostose contribui$es (srMpLES), instituÍdo pela Lei comprementar n. 123, de 14112120í}', deveráapresentar ópia autenticada do "Termo de opçao pero simpres,,, juntamente com a nota fiscar oufatura. Náo sendo optante, será efetuada ã retenção na forma prevista na regisração. ACoNTRATADA deverá informar no documento fiscal, o valor dos imposios com as coniribuições aserem retidas na operação.

8'7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto. pende.nte de riquidação quarquerobrigação financeira que rhe for imposta, 
", ,iirJ" a"'penatioaoá ou'inãitiÉn"i", .",que isso gere direito a rcajustamento de preços.

8'8 - No caso de eventuar atraso dê pagamento, desde que a ooNTRATADA não tenhaconconido de alguma forma para tanto, fica 
-convencionado 

que a taxã ãe 
"ti"io"lao 

financeiradevida pera CoNTRATANTE, entre a oat 
"cirã- 

rer"nda e a correspondente ao efetivoadimplemento da parcela, será mediante a apf icaçaà ãa seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

Onde:
EM = Encargos moratórios,
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do eÍetivo pagamento;VP.= Valor da parcela a ser paga; e
I = lndice de atualizaÉo financeira = 0,0001644, assim apurado:

Proc. Administrativ o n 18.ZlOl 2O2l Pregâo Presencial SRp n. 00ó/2021

l= (T)Ví00) t= (6/'100)
365

I = 0,0001644
365

9. CúUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9'í - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentáriaprópria, prevista no orçamento da câmara Múnicipar de Rio Brancr-Acre, para o exercício de2021 , na classiÍicaSo abaixo:

Programa de Trabarho: 01 .03í.0601 .2oo1oooo - Administração da cámara Municipar deRio Branco-Ac
Elemento de Despêsa: 33.90.39.00 _ Outros Serviços de Terceiros _ pJ

TX = Percentual da taxa anual = 60lo

Fonte de Recursos: í

Rua Hugo Cameiro, no 567 - Baino Bosque _ Rio
7

E-mail: cpl(i)riob leg.br
69.900-55
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A fiscalização dos serviços será exercida da seguintê forma:
a) GESTOR DO CONTRATO: Raimundo Nonato de Souza Oliveira

^1el9a(:PL
' 

",. J-Oá9

: So'-'^

Proc. Administrativo n" 18.210/2021 Pregâo Presencial SRP n' ffió/2021

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execuSo deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores da CONTRATADA, na
condiçáo de Gestor e Fiscal do Contrato abaixo indicados, os quais deveráo atestar previamente a
Nota Fiscal do fornecimento, quando comprovada a sua fiel e correta execução, nos termos do
Artigo 67 da Lei no. 8.666/93:

10.1 - São atribuiçoes mínimas do Gestor e Fiscal do contrato

l. Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;

AtestaÍ o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes estiverem
em conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado;

Acompanhar, fiscalizar e orientiar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando os
prazos de vigência e execuÉo;

Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedência, as pronoga@es e
aditivos necessários, devidamente justif icados;

controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre paralisaçôes
ou suspensóes que ocorram no contrato;

Comunicar formalmentê ao respectivo fiscal de contrato eventuais irregularidades após ter
notificado formalmente a contratada em casos de descumprimento de cláusulas
contratuais e anotar, em formuláno próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes,
relacionadas com a execuÉo do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados;

Zelar pela fiel execuçáo do contrato, sobretudo no que conceme à qualidade dos materiais
fomecidos e dos serviços prestados;

Vlll. Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalizaçáo

il

ilt

vil

b) FISCAL DO CONTRATO: Ruberval Braga Rota

Rua Hugo Carnciro, no 567 - Bairro Bosque - Rio 69.900-55
b +t'V

IX

E-mail: cplTr,riob

8

9.2 - No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas conespondentes correráo à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocaÉo será feita no início de cada
exercício financeíro.
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1í. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
íí'1' Nos termos do art. 70 da Lei no 10.520/2002, ficÀtá impedida de licitar e contratar com o
município de Rio Branco, e será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de
fomecedores a que se refere o inciso xrv do art. 40 da mesma Lei, pero prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prquízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante
que:

'11.2 Não retirer a nota de empenho, no prazo do Edital;;

1 í.3 Apresentar documentaÉo falsa;

11.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5 Retardar a execufro do certame;

11.6 Falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.7 Não mantiver a proposta,;

1í.8 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

1 í.9 Deixar de assinar o contrato, injustificadamente, dentro de 2 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento da notificaÉo.

11.2 com fundamento nos artigos g6 e g7 da Lei n" g.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, sem
prejuízo das responsabiridades civir e criminar, assegurada a prévia e ampra defesa, às
seguintes pênalidades.

í í.2.1. pero atraso injustificado na execuso do objeto desta ricitação:
a) Advertência;
a) Murta de até 100/o (dez por cento) sobre o varor totar da proposta, e juros

de 1% (um por cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fraçáo
equivalente, incididos sobre o valor da multa.

11.2.2 pela inexecução parcial ou total do contrato:

a) Advertência;
b) Multa de ató 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
c) Suspensáo temporária do direito de participar de licitaçáo e

impedimento de contratar com a Câmara Municipal de Rio Branco, por
prazo neo superior a 2 (dois) anos;

d) DeclaraÉo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
AdministraÉo pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida sua reabÍlitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

Proc. Administrativo n' 18.2lDt 2O2l

Rua Hugo Camciro. n' 567 - Bairro Bosque _ Rio
E-mail : cp lí@riobranco.ac

Pregão Presencial SRP n" 006/2021
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o valor da murta, apricada após o regurar processo administrativo, poderá ser descontadode pagamentos eventualmente dêvidos pela câmara Municipal de Rio Branco à
adjudicatária ou cobrado judicialmente.

11.3

Branco- 00-5
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Proc. Administrativo n" 18.210/2021 Pregão Presenrial SRp n,, @6/2021

As sanções previstas nas letras ',a", ',c,, e ,,d,, do subitem 21.2.2 poderào ser
cumulativamente ou não, à pena de multa.

í3. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA _ VEDAÇÔES
13.1 - E vedado à CONTRATADA:

't 3.1 .'l - caucionar ou utirizar este Têrmo de contrato para quarquer operaÉo financeira;

11.4

11'4' A aplicaçáo das penas previstas no presente item, que trata sobre as sançôes, não excluioutras sançóes prevístas no editar, contrato ou na regisraÉo vigente, sem preluízo dasresponsabilidades civir e criminal dos envorvidos, inclusive perdas e danos causados para aAdministração.

11.6. Para a apuração dos fatos ê das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-féobietiva' a Administração poderá promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e aapuraçáo da veracidade das informaçôes, bem como considerar todas as provas e documenros
apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências poderão ser, inclusive, requisitadas pelo
acusado, o quar terá direito ao contraditório e à ampra defesa, juntando ao processo todo meio deprova necessário à sua defesa.

í2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA
12.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12'1'1 ' por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nas situações previstas nos incisos I
a X[ e XVI do art. 78 da Lei no g.666, de '19g3, e com as consequências indicadas no art.80 da mesma Lei, sem prejuízo da apricação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

12.1.2 - amigavermente, nos termos do art. 79, inciso l, da Lei no 8.666, de 19g3.

aplicadas,

'12.2 - Os casos de rescisáo contratual serão formalmente
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

motivados, assegurando-se à

12.3 ' A CoNTRATADA reconhece os direitos da CoNTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art.27 da Lei no g.666, de 1993.

12.4 - O termo de rescisáo, sempre que possível, será precedido:

12.4.1 - Baranço dos eventos contratuais já cumpridos ou parciarmente cumpridos;

12.4.2 - Relaçào dos pagamentos já efetuados ê ainda devidos;

12.4.3 - lndenizaçôes e multas.

Rua Hugo Cameiro, n. 567 - Bairro Bosque -RioB
E-mail: cpl@rio lcg br

- CEP: 6 00-55
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Proc. Administrativo n, 18.Z1Ot2O2l Pregão Presencial SRp n,, 006/2021

í3'í'2 - lnterromper a execuso dos serviços sob aregação de inadimpremento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

r+ - cúusuu oÉcrua euARTA _ Dos REcuRSos
14-1 - contra as decisóes que resurtem em penariaãããs, a GONTRATADA poderá, sempre semefeito suspensivo:

í4"r.í - Formurar pedido de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da ciência que tivertido da decisão;

rs. cr-Áusuun DEctMA eutNTA _ DA puBLtcAÇÃo

15;1. . o extrato do presente instrumento deverá seipubricado pero CONTRATANTE no Diáriooficial do Estado do Acre na forma e prazo estabereciããs no artigo 6í, parágrafo único ,da LeiFedêral no 8.666/93.

re. crÁusurn oÉcrrua sEXTA _ Dos cAsos outssos
í6.Í - os casos omissos serão decididos pera CONTRATANTE, segundo as disposições contidasna Lei no 8666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2oo2 e demais normas ãpricáveis e,subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

17. cLÁusuLA DEctMA sÉrMA - Do FoRo Do coNTRATo
17.í - obriga-se a coNTRATADA, por si e seus sucessores, ao fier cumprimento de tocÍas as
:lá::{gg e condições do presente iontrato, o"m *Ãíão eo't"r o" piãôío p*rãr"àr sRp Noo06t2o21 e erege o foro da cidade de Rio Bianco-A"r", 

"á, expressa renúncra a quarquer outro,por mais. priviregiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias orundas dopresente instrumento

E por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente em 03 (Três) vias de iguar teore validade, para um só efeito.

Rio Branco_Acre, 04 de Novemb ro de 202,1.

P

Pela Contrata

t-ri

1 S n

(^ C'1

no 84.313 92 01-93
Representa Daniel Nascimênto Moura

cPF 017.687.902_í3
FORNECEDOR REGISTRADO

Rua Hugo Cameiro. n.567 - Barrro Bosque _ Rio Branco_AC _ CEp: 69.900-550
E_mail: cpl@riobranco.ac.leg. br
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