
Aos 1!5 dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois
mil e dezenove), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete

do Senhor Prefeito, situado?na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro

Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo,
compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a saber: de

um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa
juridica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o
n . 59.307.595/0001-75, neste ato representada por sua

Secretária Municipal de Educação, JANICE PAULINO CÉSAR,
brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de

identidade RG: 11.950.259-4 e inscrita do CPF/MF sob o n
028.232.698-78, neste ato denominados simplesmente CONTRATANTE,
e de outro lado, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS
EXCEPCIONAIS - AME, com sede Rua Serra de Botucatu, 1197 - Vila
Gomes Cardim - São Paulo - SP - 03317-001 inscrita no CNPJ/MF
sob o n 64.917.818/0001-56, neste ato representado por JOSÉ DE

ARAÚJO NETO, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da Cédula

de Identidade RG n 7.777.660-4 e inscrito no CPF/MF sob o n
039.413.718-35, denominada simplesmente CONTRATADA, as quais, na
presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem

firmar, o presente contrato de prestação de serviços continuos

de apoio aos alunos com deficiência que apresentam limitações

motoras e outras que acarretem dificuldades de caráter

permanente ou temporário no autocuidado, sujeitando-se às normas
da Lei Estadual n 6.544, de 22 de novembro de 1989, da Lei

Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, Le/\ Federal n
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^CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO

SUL E A ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS
DOS EXCEPCIONAIS - AME, OBJETIVANDO A

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE
APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS
QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER
PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO

AUTOCUIDADO".
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DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto deste contrato deverá ser executado

nas unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme a

proposta apresentada pela Contratada, termo de instrução e

execução do contrato e demais documentos apresentados que são ^ (\
partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem

transcritos .

Parágrafo Único: A execução dos serviços deverá ter inicio em

até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de assinatura do

contrato.

DO OBJETO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui o objeto do presente contrato a

prestação de serviços contínuos de apoio aos alunos com

deficiência que apresentam limitações motoras e outras que

acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no

autocuidado, conforme consta da proposta, do termo de instrução

e execução do contrato e demais documentos apresentados que são

partes integrantes deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos.

Parágrafo Primeiro: O objeto contratual executado deverá atingir

o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas.

Parágrafo Segundo: O regime de execução deste contrato é o de

empreitada por preço unitário.

10.520/2002, Decreto Estadual n 47.297/2002, Resolução CC-27,
de 25/05/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem,
a Resolução CEGP-10, de 19/11/2002 e Resolução SE n 33 de
01/04/2003, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie,
mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e
outorgam, que seguem:
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Parágrafo Primeiro:

I - O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado por iguais

e sucessivos períodos, a critério da CONTRATANTE, até o limite

DO PREÇO E DO REAJUSTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços

objeto deste contrato, pelos preços unitários à vista, constante

de sua Proposta de Preço, no total mensal estimado de R$

485.011,25 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, onze reais e

vinte e cinco centavos), no qual estão incluídos todos os custos

diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas

indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.

Parágrafo Primeiro: O preço da presente contratação permanecerá

inalterado quando ocorrer à transferência do aluno para outra

unidade escolar da mesma área de abrangência da Secretaria

Municipal de São Caetano do Sul, bem como, na hipótese em que os

serviços não sejam mais necessários aos alunos especificados,

mas para outros, desde que haja similaridade de suas
necessidades, idade e sexo.

Parágrafo Segundo: Os preços ofertados serão fixos e

irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de

prorrogação de prazo contratual, após o periodo estabelecido

neste parágrafo, os preços poderão ser reajustados com

fundamento na Lei Federal n 10.192/2001, tendo por base o Índice

do IGPM ou outro que vier a substituí-lo.

DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses

consecutivos e ininterruptos, para os dias letivos do período,

de acordo com o calendário escolar, contados a partir da data da
assinatura do contrato.
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de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela

legislação vigente.

II - A prorrogação de que trata o inciso I deste parágrafo

primeiro somente poderá ser formalizada nos casos de

conveniência e interesse público, depois de comprovado

circunstancialmente no processo, que os preços praticados sob o

contrato estão coerentes com o mercado e são iguais ou menores

que os seus correspondentes estabelecidos pelos estudos
divulgados pelo Governo do Estado de São Paulo, com vistas à

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a

Administração.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de

que trata o inciso I do parágrafo primeiro, desde que o faça

mediante documentos escrito, recepcionado pela CONTRATANTE em

até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato, ou de

cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

Parágrafo Terceiro: Não obstante o prazo estipulado no caput, à

vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura

do contrato, estará sujeita a condição resolutiva,

consubstanciada na existência de recursos aprovados nas

respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender

às respectivas despesas.

Parágrafo Quarto: Ocorrendo a resolução (rescisão) do contrato

com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a

CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

Parágrafo Quinto: A não prorrogação contratual por razões de

conveniência da Administração não gerará a CONTRATADA direito a

qualquer espécie de indenização.

Parágrafo Sexto: Eventual prorrogação de prazo de vigência será

formalizada por meio de Termo Aditivo a este Contrato,

respeitadas as condições prescritas na Lei 8.666/93.
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DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS.

Cláusula Quinta: O valor total estimado do presente contrato é

de R$ 5.820.135,00 (cinco milhões, oitocentos e vinte mil reais

e cento e trinta e cinco reais).

DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

Cláusula Sexta: Os serviços executados serão objetos de medição

mensal, que será realizada para efeito de pagamento no primeiro

dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, de

acordo com os seguintes procedimentos:

I-Após o término de cada periodo mensal, a CONTRATADA

entregará relatório contendo os quantitativos totais
mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente

realizados e os respectivos valores apurados, de acordo

com o Relatório de Mensal da CONTRATADA.

II-A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de

glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente

retificação objetivando a emissão de nota fiscal/fatura.

III-Serão  considerados  somente os  serviços  efetivamente

realizados e apurados da seguinte forma:

a)O valor dos pagamentos será obtido mediante a

aplicação   dos   preços   unitários   contratados   às

correspondentes quantidades de serviços efetivamente

executados, descontadas as importâncias relativas ás

quantidades de serviços não aceitas e glosadas pelo

CONTRATANTE por motivos imputáveis à CONTRATADA.

b)A realização dos descontos indicados na alinea

"a" não prejudica a aplicação de sanções à CONTRATADA,

por conta da não execução dos serviços.

IV - Após a conferência dos quantitativos e valores

apresentados, a CONTRATANTE atestará a medição mensal,

comunicando a CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias

contados do recebimento do relatório, o valor aprovado
autorizando  a  emissão  da  correspondente^ nota
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fiscal/fatura, a ser apresentada no primeiro dia

subsequente à comunicação dos valores aprovados.

V- Para fins de medição que trata o subitem III, desta

cláusula, serão considerados os dias letivos (dia de
aula).

VI- As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA contra

a CONTRATANTE, e apresentadas na Secretaria Municipal de

Educação - Rua Alegre, 497 - Barcelona - São Caetano do

Sul.

DOS PAGAMENTOS.

Cláusula Sétima: Para efeito de pagamento, a contratada

encaminhará à Secretaria Municipal de Educação - Av. Goiás, 950-

Centro - São Caetano do Sul, após a prestação dos serviços, a

respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório dos

serviços prestados no periodo a que o pagamento se referir.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados mensalmente em

conformidade com as medições apresentadas pelas unidades

escolares na forma do Relatório Mensal da CONTRATADA, por

intermédio do Gestor e Co-Gestor e nas condições e prazos fixados

neste Contrato, conforme segue:

a)No prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 2o do Decreto

n 32.117, de 10 de agosto de 1990,0 com redação dada pelo

Decreto n 43.914, de 26 de março de 1999, contado da data

de medição dos serviços;

b)Mediante apresentação dos originais da nota fiscal/fatura;   i >

c)Mediante apresentação dos comprovantes de recolhimento do  ív

FGTS, correspondentes ao periodo de execução dos serviços

e a mão de obra alocada para esse fim;

d)Em relação ao INSS nos termos do Artigo 31 da Lei N

8.212/91,  com redação dada pela Lei N  9.711/98,  serão

observados os procedimentos da Instrução Normativa RFB n

971,  de 13 de novembro de 200 9 ou outra que venha a

substitui-la;
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DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

Cláusula Oitava: A CONTRATADA, além das obrigações constantes do

termo de instrução e execução do contrato, daquelas

estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e

daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos

diplomas federal e estadual, cabe:

I-Responsabilizar-se   integralmente   pelos   serviços

contratados, nos termos da legislação vigente;/
II-Designar por escrito, no início da execução dos serviços, <\/

preposto(s) com poderes para atendimento de possíveis  ^

ocorrências durante a execução deste contrato;

III-Apresentar a CONTRATANTE, quando exigido, comprovantes

de pagamentos de salários, apólices de seguro c^ontra
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Parágrafo Segundo: Constitui condição para a realização do

pagamento a inexistência de registros em nome da Contratada no

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e

Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - ^CADIN ESTADUAL",

o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do

pagamento.

Parágrafo Terceiro: O pagamento será feito mediante crédito

aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil
S/A.

Parágrafo Quarto: Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a

contratante responderá por multa de mora correspondente a 0,01%

(um centésimo de percentual) , do valor a ser pago, por dia de

atraso até seu efetivo pagamento.

Parágrafo Quinto: As notas fiscais/faturas que apresentarem

incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas

correções. Nesse caso, o prazo de que trata o parágrafo primeiro

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota

fiscal/fatura, sem incorreções.
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acidente de trabalho, quitação de suas obrigações

trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus

empregados que prestam ou tenham prestado serviço a

CONTRATANTE, por força deste contrato;

IV-Identificar todos os equipamentos e materiais de sua

propriedade,  de  forma  a não  serem confundidos  com

similares de propriedade da CONTRATANTE;

V-Cumprir as posturas do Municipio e as disposições

legais estaduais e federais que interfira, na execução

dos serviços;

VI-Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou

dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em

seu acompanhamento;

VII-Manter pessoal em número suficiente, de forma a cumprir

as obrigações assumidas;

VIII-Manter a disciplina entre os seus empregados, aos quais

será expressamente vedado, durante a jornada de trabalho,

desviar a atenção do serviço;

IX-Substituir  qualquer  integrante  de  sua equipe,  cuja

permanência nos serviços for julgada inconveniente, no
prazo que for determinado;

X-Manter seu pessoal devidamente identificado por meio

de crachás, com fotografia recente;

XI-Dar ciência imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre

qualquer anormalidade que verificar na execução dos

serviços;

XII-Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e

atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;
XIII-Manter materiais necessários à execução dos serviços, ^j ^

de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso

e, em quantidade necessária à boa execução dos trabalhos;

XIV-Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de

seus empregados;
XV-Implantar, de forma adequada, a execução e a supervisão

permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas

atividades do órgão e respeitando suas normas de conduta;
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\
X

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula Nona: Para a execução dos serviços objeto do presente

contrato, a CONTRANTE obriga-se a:

I-Indicar formalmente o gestor bem como os co-gestores

para acompanhamento da execução contratual;
II-Exercer  a  fiscalização  da  execução  dos  serviços

contratados;

III-Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções

da CONTRATADA, dando-lhe acesso às duas instalações,
promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os

empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações

estabelecidas neste contrato;

IV-Prestar aos empregados  da CONTRATADA informações  e

esclarecimentos  que  eventualmente  venham  a  ser

solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços

contratados;
V-Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e condições

estabelecidos no contrato.

XVI-Responder a CONTRATANTE pelos danos ou avarias causadas

por seus empregados e encarregados ao patrimônio da

CONTRATANTE,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  no

exercício de suas atividades;

XVII-Responsabilizar-se   pelos   encargos   trabalhistas,

dissídios   coletivos,   previdenciários,   fiscais   e

comerciais, bem como pelo cumprimento das normas legais

vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as

normas internas de segurança e medicina do trabalho,

resultantes  da  execução  deste  contrato,   sem  a

transferência de qualquer ônus à CONTRATANTE.
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DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

Cláusula Décima Segunda: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,

nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo da

CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor atualizado do contrato.

Parágrafo Primeiro: Eventual alteração será obrigatoriamente

formalizada por meio do Termo Aditivo ao presente Contrato,    , /
respeitadas as disposições da Lei Federal n 8.666/93.         ' ^

DAS SANÇÕES E DA RESCISÃO.

Cláusula Décima Terceira - Serão aplicadas as seguintes

penalidades pelo descumprimento das cláusulas contratuais:

I - Pela inexecução total do contrato, será aplicada à CONTRATADA

a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do a^uste.
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DA SÜBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

Cláusula Décima Primeira: É defeso (proibida) à CONTRATADA a

subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato bem

como sua cessão ou transferência, total ou parcial.

Cláusula Décima: A CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos

serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução

do objeto contratado, podendo ainda realizar a supervisão das

atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação

periódica.

Parágrafo Único: A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE

não exclui, nem reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA

pela inobservância de qualquer obrigação assumida.
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IV- Será aplicada a pena de suspensão temporária do direito de

licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de até dois anos, quando da inexecução contratual sobrevier

prejuízo para a Administração.

V- Será declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública, quando a CONTRATADA deixar de entregar a
documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o retardamento

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, pelo prazo de até cinco anos, sem

prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações

legais.

VI- Ficará mantida a inidoneidade enquanto perdurarem os motivos
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a ^

reabilitação.,

VII- Poderá a CONTRATANTE, após verificar que a obrigação foi

cumprida com atraso injustificado caracterizando a inexecução
parcial reter, preventivamente, o valor da multa dos eventuais

créditos  que  a  CONTRATADA tenha  direito,  até  a  decisão

definitiva, assegurada a ampla defesa.
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III - Caberá advertência, por escrito, no caso de pequenas

irregularidades, que poderá ser aplicada no descumprimento das

determinações necessárias à regularização das faltas ou

defeitos observados na prestação dos serviços ou ainda, outras

ocorrências que possam acarretar transtornos no

desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE, desde que não

caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à

CONTRATADA a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da

obrigação não cumprida.

Processo n 20.596/2018CONTRATO N 54/2019

(prefeitura íMunicipalde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



DA GARANTIA CONTRATUAL.
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Cláusula Décima Quarta - As multas previstas nos incisos I e II,

da cláusula décima terceira, não impedem que a Administração

rescinda unilateralmente o contrato, e aplique outras sanções

previstas nas Leis Federais e Municipais, na hipótese de

ocorrência de inexecução total ou parcial do contrato.

Cláusula Décima Quinta - 0 não cumprimento das obrigações

assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese

prevista no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações,

autorizam desde já a CONTRATANTE rescindir, unilateralmente, o

contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo

aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma

legal.

Cláusula Décima Sexta - A aplicação de quaisquer sanções

referidas neste dispositivo não afasta a responsabilização

civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto

ou pela inadimplência, podendo ser exigido pela CONTRATANTE o

ressarcimento dos prejuizos causados.

Cláusula Décima Sétima: Ficará impedida de licitar e contratar

com a Administração direta e indireta do Municipio de São Caetano

do Sul, pelo prazo de até 5 (cinco), enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, sem prejuizo das demais cominações contidas na Lei

n 8.666/93 já citadas.

Parágrafo Primeiro: O CONTRATANTE reserva-se o direito de

descontar das faturas os valores correspondentes às multas que

eventualmente forem aplicadas.

Parágrafo Segundo: As multas são autônomas e a aplicação de uma

não exclui a de outra.
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Cláusula Décima Oitava: Até a data da contratação, a CONTRATADA

deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento)

sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no

art.56 da Lei Federal n 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Se a CONTRATADA optar pela modalidade de

seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice
deverá constar disposição expressa, estipulando a

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores

relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora
dos seguros.

Parágrafo Segundo: A garantia prestada deverá vigorar por prazo

igual ao de vigência do presente contrato, sendo que, em caso de

alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a

complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se
for o caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao

percentual fixado no caput facultada a substituição por qualquer

das outras modalidades elencadas no  Io, do artigo 56, da Lei

Federal n 8.666/93.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE fica desde já autorizada pela

CONTRATADA a promover, perante a entidade responsável pela

garantia, o levantamento do valor devido em decorrência da

aplicação da penalidade de multa, na hipótese de não existir

pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos

termos do  3o da cláusula décima terceira deste contrato.

Parágrafo Quarto: Verificada a hipótese do  2o, e não rescindido ..

o contrato, a CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforço da ,m
garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no  ^

prazo de  05  (cinco)  dias,  contado após  a notificação do

respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos pagamentos
subsequentes.

Parágrafo Quinto: A garantia prestada será restituida e/ou

liberada  após  cumprimento  integral  de  toda   as  obrigações

J^^   ítí
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DO GESTOR DO CONTRATO

Cláusula Vigésima: O gestor da presente contratação será Guaira

Aparecida Paolini Madruga, CPF/MF sob o n 097.082.538-59,

Assessora, responsável designada pela Secretaria da Educação,

nos termos do Decreto Municipal n 11.093/97 e da Lei de

Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual será responsável

pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo

contratual, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem
como, responsabilizar-se-á pela vigência, com o conseqüente

controle dos prazos de inicio e término contratual.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Cláusula Vigésima Primeira: Fica ajustado, ainda, que:

I-    Consideram-se partes integrantes do presente contrato,

como se nele estivessem transcritos:

r\   r\
14

DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE.

Cláusula Décima Nona: O contrato poderá ser rescindido, na forma,

com as conseqüências e pelos motivos previstos nos artigos 75 a

82 da Lei Estadual n 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 88, da

Lei Federal n 8.666/93.

Parágrafo Único: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos

da CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no

artigo 79 da Lei Federal n 8.666/93, e no artigo 77 da Lei

Estadual n 6.544/89.

contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada

monetariamente, conforme dispõe o  4o do artigo 56 da Lei

Federal n 8.666/1993.
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MàeCatoía
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i^
INI MADRUGA
rato

G

CÉSAR
de EducaçãoS

E assim, por estarem às partes justas e

contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma quê^~^ido e achado conforme pelas
PARTES, vai por elas assinádo/para/ que produza todos os efeitos

de direito, na presença dars /testemunhas abaixo identificadas.

a)Termo de Instrução e Execução do Contrato e seus Anexos

I e II;

b)A Proposta apresentada pela CONTRATADA;

II-Aplicam-se às omissões deste Contrato as disposições da

Lei Estadual n 6.544/89, da Lei Federal n 8.666/93, e
as demais normas regulamentares.

III-Para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  deste

contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será

competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São
Paulo.
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