
rEDI
-

(,r§lpi
,:PL

CÂn nnn MUNICIPAL DE RIo BRANCo
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A câmara lvlunicipal de Rio Branco-Acre, rnscrita no cNPJ/MF sob o n.o o4.o3s. í43loool -90, com
sede na Rua Hugo carneiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - cEp: 69.900-550, neste
ato representado por seu Presidente Vereador Manoel Jose Nogueira Lima, brasileiro, militar,
portador do RG no 0365 PM/AC e CPF no 079.333.04249, residenê e domiciliado nesta Cidade e
pelo seu Primeiro secretário, Vereador Antônio Lira de Morais, brasileiro, casado, portador do
RG no 123180 ssP/Ac e _qpF no 217.429.602-00 residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa J. A. DA SILVA WALTER:
Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no cNpJ sob 07 .g41.g47loooi-46, sediada na Rua
Quintino Bocaiuva, no 1465 - Bosque, tendo como representante o sr. JosE AL'BERTo DA SILVA
WALTER, portador do cPF no 634.838.582-53 e RG no 270226 ssp/Ac, doravante denominado
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento contratual, que será regido pela Lei n.o
10.520, de 17 de julho de 2oo2, apticando-se a Lei n.o 8.666, de zi oe lunnJoe i g93, ,r".
alteraÉes e demais normas correlatas, de acordo com o que consta do processo no 1g.21012021,
Pregão Presencial SRP no 006t2o21, resolvem celebrar o presente lnstrumento Contratual,
mediante as cláusulas e condiçóes seguintes, que se obrigam a cumprir e respeitar intêgral e
mutuamente.

Proc. Administrativo n' 18.210/2021 Pregão Presencial SRP n" 006/2021

CoNTRATO No 030/2021

PROCESSO No. 1 8.210t202,1
PREGÃO PRESENCIAL SRP N". 00612021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE RIo BRANco.
ACRE, GOMO CONTRATANTE E A
EMPRESA J. A. DA SILVA WALTER, COMO
CONTRATADA PARA OS FINS NELE
DECLARADOS.

1. CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação de êmpresa para a prestaÉo de serviços
Gráficos, destinados atendêr a demanda das ações da câmara Municipal de Rio Branco e
atividades dos I 7 Parlamentares, conforme especifica@es e condiçóes constantes no edital e
seus anexos.

í.2. Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do pregáo, identificâdo no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcriçáo.

1.3. Objeto da contrataÉo:

Empresa Vencedora:

Rua Hugo Cameiro, n" 567 - Bairro Bosquc - fuo Branco-AC
1

07 .941 .94710001-46, tendo como representante o sr. JosÉ ALBERTo DA SILVA WALTER - CpF
634.838.582-53. Fones para contato: (63) 99984_4675

6 - Emprêsa J. A. DA STLVA WALTER, Pessoa Jurídlca deDi reito Privado, inscrita no CNpJ sob
no

E-mail: cplí@riobranco.ac.leg.br
!éep 9.900-5_50
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Pêrfazendo um total geral dê (soma de todos os itens): R$ - 5.3ss,00 (cinco mil, trezentos e
cinquênta e cinco rcais).

2. CLÁUSULA SEGUNDA _ DO LOCAL DA ENTREGA
2.1 Após a emissão da Autorizaçâo de Execução de serviço devidamente assinada, a
CoNTRATADA terá de 10 (dez) dias para entregar os materiais impressos, conforme
necessidade no almoxarifado da Câmara Municipal.

2-1.1 - o prazo a que se refere o subitem 2.1 poderá ser prorrogado a critério da cMRB,
considerando para tanto as hipóteses seguintes.

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 Administraçáo, conelaÉo com atraso;

lll - Os materiais que precisem de aprovaçáo de arte final, seráo prorrogados a sua
entrega, mediante acerto entre a Administração e a CONTRATADA.

lll - os pedidos de pronogação só seráo recebidos e apreciados se formurados
antes de esgotar o prazo inicial fixado para entrega, constante nos termos da
proposta.

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

v - caso os itens solicitados apresentêm problemas de quaridade, a contratada
deverá efetuar a substituição do mesmo no prazo de 05 (cinco) dias contados da

.666/93

7

Item Especificação Unid. Quantidade Valor Unitário
1n$)

Valor Total
(R$)

26

o de Folders. tamanho A4, 4x4
cores, 02 dobras, em papel Couchê .l 

1Sg,
seleção de cores em fotolito, com
emissão de 17 chapas diÍerentes por
mês.

lmpressã

Unid 4.500

- Formato A5 (14,8 x 21cm);
lmpressão offset, Papel Couchê 180 g/m;
4/4 cores.

Panfleto 'l

15.000 0,21 3.150,00

ValoÍ Total 5.355,00

na Lei 8

2

30

0,4s 

1 
220s,001

unid 
I

.1

Itl
Rua Hugo Camciro, no -567 - Bairro Bosque - Rio Branco-AC - CEp: 69 9h0L#Àl

E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br \. I_,
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2.2 No caso do material ser recusado pelo fato de estar em desconformidade com as
especificaÉes do Edital de licitação e deste termo de Referência, a contratada terá o prazo de 03
(três) dias úteis para entregar novo material confeccionado

2.3 o material impresso deveÉ ser entregue dentro do prazo estabelecido na sede da
contratante, situada na Rua Hugo cameiro, no 567 - Bairro i3osque - Rio Branco-AC - cEp:
69.900-550

2.4 Os prazos previstos
rigorosamente;

nesta cláusula náo seráo prorrogados e deveráo ser cumpridos

2.5 Nos casos em que ficar comprovada a ocorrência de falhas ê atrasos ocasionados por parte
da Contratante, os prazos poderão ser revistos;

2.6 Quaisquer custos de remessa de amostra para a aprovaÉo e material confeccionado
coÍreráo por conta da contratada.

2.7 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos materiais

2.8 Os materiais deverão ser transportados adequadamente,
qualidade.

de forma a assegurar a sua

2.9 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalizaÉo por parte da
oÂMARA MUNICIPAL, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais prestando
esclarecimento solicitados atendendo as reclamaçóes Íormuladas, inclusive todas as entregas e
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um enc€lrregado designado.

2.1o A licitante vencedora, ficará obrigada à trocar as suas expensas o material que vier a ser
recusado sendo que ato de recebimento náo importará sua aceitaÉo.

2.11 lndependentemente da aceitaçáo, a adjudicatária garantirá a qualidade dos produtos
obrigando-se a repor aquêle que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o
apresentado na proposta.

3. CúUSULA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇÕES

3.1 . DA CONTRATADA
3.í.1 A empresa CONTRATADA deverá fornecer os materiais em prazo náo superior ao máximo
estipulado na proposta e somente após o recêbimento da ordem do pêdido de material, em
conformidade com os quantitativos solicitados.

3.1.2 Caso o fornecim
estabelecida no edital;

ento náo seja feito dêntro do prazo, A CON multa

Rua Hugo Cameiro, n' 567 - Bairro Bosque - fuo Braaco
., E-mail: cplr@riobranco.ac.leg.br

C-C P: 69.900
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3.í.5 Atender ao pedido de fomecimento emergencial, ainda que fora do habitual de entrega, em
no máximo, 05 (cinco) dias úteis.

3.1.6 Contactar via telefonê ou correio eletrônico o Setor de Material e patrimônio, antes do
inicio do fornecimento, para receber as orientaçôes complementares necessárias, visando à
perfeita execu@o do contrato.

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

3.1.8 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE sobre os itens
ofertados;

3.2. - DA CONTRATANTE
3.2.1 A CONTRATANTE exercerá a seu critério, através do Setor de Material e patrimônio a
gestão dos serviços, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo, o
que não exclui e nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA com a execuÉo, fiscalização
e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.

Proc. Administrativo n" 18.210/2021 Pregão Presencial SRP n' 006/2021

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

3.2.2 Promover os pagamentos dentro do prazo estipurado na forma de pagamento deste termo.

3'2'3 A CONTRATANTE não responderá por qualquer compromissos assumidos pela contratada
(o) com terceiros, arnda que vincurados à execuso do presente contrato, bem como por quarquer
dano causado a terceiros em decorrência 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 Documenlar as ocorências havidas no decorrer da execução do contrato, em registro
próprio.

4
Rua Hugo Cameiro, n' 567 - Bairro Bosque - fuo Branco-AC _ CEp: 69.90

E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br

3.1 .3 A empresa vencedora deverá garantir a quaridade do(s) materiar(ais) ricitado(s)
comprometendo-se a substituí-lo(s), caso náo atendam o padrão de qualidade exigido ou
apresentem defeito de fabricaçáo.

3.í.4 Para cada soricitaÉo será expedida uma autorizaçáo de fomecimento, por escrito, com a
respectiva data de emissáo e prazo para entrega, em 02 (duas) vias de igual teor, assinada pelo
reprêsentante do CONTRATANTE_
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3.2'7 Prestar todas as informaSes e esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos.

4. CúUSULA QUARTA. DA VIGÊNCIA CoNTRATUAL
4'í' Este Termo Contratual terá sua vigência iniciada na data de sua assinatura e término no
último dia 31 .12.2021 , conforme art. s7, caput, da Lei no 8.666/93, sendo vedada a prorrogação.

5. CúUSULA QUINTA - PREÇO

5.Í. A CONTRATANTE PAgArá A CONTRATADA PCIO fOMEC|MENIO dOS SERVIÇOS GRÁFICOS,
os preÇos constantes de sua proposta de preços apresêntada á ooNTRATANTE, que fica
fazendo parte integrante do presente contrato.

5'2' Este contrato totaliza o valor de RS 5.355,00 (Cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais).

5.3. A CoNTRATANTE sê obriga a pagar a CoNTRATADA pero fornecimento dos materiaís
objeto deste contrato, conforme descrito na CLAUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo, a importância
dos valores por preços globais, após 30 (trinta) dias do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, que
deverá ser emitida na data da entrega dos itens a ela adjudicados.

5.4. os preços contratados incluem todas as despesas diretas e indiretas, aduzindo que à
coNTRATANTE nâo caberá nenhum ônus arém dos preços anteriormente contratados.

6. CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE
6'1 - O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimode.um ano, 

-mntado 
a partir da data rimite para a apresentaÉo da proposta, adoiàndo-se avariação do IGP-M para o período, desde que requerido pelo contratado.

6.2 - Nos reajustes subsequentês ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado apartir dos efeitos financeiros do último rêajuste.

7. CúUSULA SÉTMA. oo AUMENTo oU SUPRESSÃo
7.í - No interesse da Administração da Câmara Municipal de Rio Branco - Acre, o valor inicial docontrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,'àesdã que na;anêcessidadê e interesse da AdministraÉo, com a aprêsentaÉo das devidas juslitúiivas ate olimite de 250lo (vinte e cinco por cênto).

7'2 - A licitante vencedora fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condiçóes licitadas, os acréscimos
ou supressôes que se fizerêm necessária; e,

7.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite esta o nesta condiçào,
exceto as supressÕes rêsultantes de acordo entre as partes

Rua Hugo Cameiro, no 567 - Bairro Bosque - fuo Branco_AC _ CEp: 69.900
5

E-mail: cpl@riobranco.ac.leg.br
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7'4 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do varor inicial atualizado do contrato.

8. CúUSULA oITAVA. oA FoRMA DE PAGAMENTo
8'1 - O pagamento será efetuado até o 3oo (trigésimo) dia subsequente a prestação dos servrços,
por meio de ordem bancária, em contâ ativa no câdastro de credor da prefeitura Municipal de Rio
Branco, iá incruído neste prazo, 03 (três) dias úteis para o atesto dos sêrviços pero gestor do
contrato, desde que estes estejam em conformidade com as exigências contratuais e que náo
haja fator impeditivo, mediante apresentaÉo da nota fiscal devidamente atestada por servidor
responsável e das certidóes de regularidade junto aos órgãos Federal, Estadual e Municipal,
certidão negativa de FGTS e da Justiça do Trabalho;

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

8.3 - oconendo devolu$o da nota fiscal/fatura por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-
se-á a partir da nova data de entrega no setor compêtente da contratante;

8.4 - Na hipótese da empresa, por ocasíão do pagamento peros serviços executados, encontrar-se
com cadastro vencido ou com pendência, no que diz respeito à Documentação obrigatória,
deverá apresentar documentaçáo comprovando sua regularidade, não gerando advertência;

8'5 - A persistência na situaçáo prevista no parágrafo anterior por parte da empresa culminará
com imputaçáo das penalidades previstas em lei, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

8.6 - caso a empresa mntratada seja optante pero sistema lntegrado de pagamento de rmpostose contribuiçoes (slMpLES), instituído peta Lei comptementar n" 123, de 14t12t20@, deverá
apresentar ópia autenticada do "Termo de opçâo pelo simples,,, juntamente com a nota íiscal oufatura. Não sendo optante, será efetuada a retenção na forma prevista na regisração. A
CoNTRATADA deverá informar no documento fiscal, o valor dos impostos .o, ., 

"oniíbriçõ", "serem retidas na operação.

8.7. - N-ênh.um pagamento s-erá. efetuado enquanto pendênte de riquidação quarquerobrigação financeira que rhe for imposta, em viÉude ds penaridade o, iiiãàilpÉn"i., 
"",que isso gere direito a reajustamento de preços.

8.8 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA náo tenhaconcorrido de alguma forma para tanto, fic€ convencionado que a taxa de atualiza ção financeiradevida pela CONTRATANTE, entre a
adimplemento da parcela, será mediante a

EM=lxNxVP

Onde:

data acima referida e a corresponden te ao efetlvo
aplicação da seguinte Íórmula

Rua Hugo Cameiro, n'567 - Baino Bosque - Rio Branco-AC _ CEp: 69.900
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EM = Encargos moratóriost
N = Número de diâs entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP.= Valor da parcela a ser paga; e
I = lndice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

l=(T)U100) l=(6/100) t=0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 60lo

9. CúUSULA NoNA - DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRA
9.í - As despesas decorrentes desta contrataÉo estâo programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da câmara Municipal de Rio Branco-Acre, para o eiercício de
2021 , na classificaçâo abaixo.

Programa de Trabalho: 01.03í.0601.2oo1oooo - Administraçáo da câmara Municipal de
Rio Branco-AC
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros _ pJ

Fonte de Recursos: 1

9.2 - No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correráo à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma naturêza, cuja alocação será feita no início de cada
exercÍcio financeiro.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execuSo deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidorÁ da CoNTRATADA, na
condição 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, Àos termos do
Artigo 67 da Lei no. 8.666/93:

í0.1 - São atribuiçôes mÍnimas do Gestor e Fiscal do contrato:

L Acompanhar a execuçáo f ísico-financeira do contrato;

ll. Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estês estiverem
em conformidade com as especificaçóes do respectivo objeto contratado;

lll. Acompanhar, fiscâlizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando os
prazos de vigência e execução:

Requerendo formalmente ao setor competente, com ante prorrogaçóes e
aditivos necessários, devidamente justificados;

Rua Hugo Cameiro, no 567 - Bairro Bosque - Rio Branco 0

,/_/
E-mail: cplir4riobranco. ac. lcg. br
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controlar o prazo de vigência do instrumento contratuar e informando sobre pararisaçôes
ou suspensôes que ocorram no mntrato;

Comunicar formalmente ao respectivo fiscal de contrato eventuais inegularidades após ter
notificado formalmente a contratada em casos de descumprimento de cláusulas
contratuais e anotar, em formulário próprio, todas as oconências que julgar relevantes,
relacionadas com a execuso do contrato, determínando o que for necessário à
regularizaçáo das faltas ou defeitos observados;

zelar pela fiel execuÉo do contrato, sobretudo no que conceme à quaridade dos materiais
fornecidos e dos serviços prestados;

Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalização.

A fiscalizaçáo dos serviços será exercida da seguinte forma:
a) GESTOR DO CONTRATO: Raimundo Nonato de Souza Oliveira

b) FISCAL DO CONTRATO: Rubervat Braga Rota

Proc. Administrativo n' 18.Z10t2O2t Pregão Presencial SRP n' ffi,6/2021

licitaçao

1 1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SANÇOES ADMINISTRATIVAS
11.í. Nos termos do art. 70 da Lei no 10.520/2002, Íicará impedida de licitar e contratar com o
município de Rio Branco, e será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XrV do art. 40 da mesma Lei, pero prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante
que:

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

1 í .3 Apresentar documentaÉo falsa;

11.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

í í.5 Retardar a execução do certame;

I 1.6 Falhar ou fraudar na execuçáo do contrato;

11.7 Náo mantiver a proposta;;

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

í1.9 Deixar de assinar o contrato, injustificadamente, dentro de 2 (cÍois) dias úteis,
contados da data de recebimento da notificaÉo.

11.2 com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei no g.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:

11.2.1.Pelo atraso injustificado na execuçáo do

Rua Hugo Cameiro, n' 567 - Baino Bosque - Rio Bran
I

E-mail : cpt(a;riobranco.ac. Ieg

es
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a) Advertência;
a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, e juros

deí% (um por cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fraÉo

o valor da multa, apricada após o rêgular processo administrativo, poderá ser dêscontado
de pagamentos eventuarmente devidos pera câmara Municipar de Rio Branco à
adjudicatária ou cobrado judicialmente.

11.4 As sançóes previstas nas letras ,,d', do subitem 21 .2.2 poderáo ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

11.4. A aplicaÉo das penas prevrstas no presente item, que trata sobre as sançóes, náo exclui
outras sanções previstas no edital, contrato ou na legislaÉo vigente, sem preluízo das
Íesponsabilidades civil e criminal dos envolvidos, inclusive perdas e danos causados para a
Adminístração.

1 í .6. Para a apuraÉo dos fatos e das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-fé
objetiva, a Administração poderá promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e a
apuraçáo da veracidade das informaçôes, bem como considerar todas as provas e documentos
apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências poderão ser, inclusive, reguisitadas pelo
acusado, o qual terá direlto ao contraditório e à ampla defesa, juntando ao processo todo meio de
prova necessário à sua defesa.

12. CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DA REscISÃo ADMINISTRATIVA
12.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

equivalente, incididos sobre o valor da multa

11.2.2 Pela inexecuÉo parcial ou total do contrato:

a Xll e XVll do art. 78 da Lêi no 8.666, de 1993, e com as q

a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitaÉo e

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

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

12.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações

1 't.3

nos tnctsos
cias indica s no art

Rua Hugo Cameiro. n" 567 - Baino Bosque - Rio Branco-AC _ CEp: 69.90

lu
E-mail: cplf@riobranco.ac.leg.br

9

ffig





IEDIry ^'.ilP.",':p,_ t

",. JuÚ()
1..,, . -.-.-11

CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC ?n-,-^

Pregão Presenciar snr n' ooolzozi 
-'-"/'

Proc. Administrativo n' 18.210/2021

80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicaçáo das san@es previstas no Termo de
Refêrência, anexo ao Edital;

12.1.2 - amigavdmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei no 8.666, de 1993

12.2 - Os casos de rescisáo contratual seráo formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

'12.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisâo
administrativa prevista no aÍl. 77 da Lei no 8.666, de 1993.

12.4.1 - BalanÇo dos eventos contratuais Já cumpridos ou parcialmentê cumpridos;

12.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 - Indenizaçóes e multas

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÔES
13.1 . E Vedado à CONTRATADA:

13.í.í - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçáo financeira;

13.1.2 - lnterromper a execuSo dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14 - CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
14.1 - Contra as decisões que resultem em penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem
efeito suspensivo:

14.1.í - Formular pedido de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da ciência que tiver
tido da decisão;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
í5.1 - O extrato do presente instrumento deverá ser publicado pelo CONTRATANTE no Diário
Oficial do Estado do Acre na forma e prazo estabelecidos no artigo 61, parágrafo único ,da Lei

\

amciro, no 567 - Bairro Bosque - Rio o-AC - CEP: 69Rua
E-mail: cplír4riobranco.ac.leg.br

í2.4 - O termo de rescisáo, sempre que possível, será precedido:

Federal no 8.666/93.
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í6. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1 - Os casos omissos seráo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi$es contidas
na Lei no 8.666, de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais normas aplicáveis e,

subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

17, CLÁUSULA DÉCIMA SÉflMA - DO FORO DO CONTRATO
17.í - Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessorês, ao fiel cumprimento de todas as
cláusulas e condiÉes do presente Contrato, bem como do Edital de Pregáo Presencial SRP No

0CF,12021 e elege o foro da Cidade de Rio Branco-Acre, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do
presente instrumênto.

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

Rio Branco-Acre, 04 de Novembro de 2021.

Pela contratan

SI

J. A. DA SI
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a Silva Walter

CNPJ no 07.
Representante: Jos
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Pela Contratada:
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