
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 jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob

o n . 59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Secretário Municipal

de Esportes, Lazer e Juventude, ROBERTO LUIZ VIDOSKI, brasileiro, casado,

empresário, portador da Cédula de Identidade RG n 26.828.397-7 e do CPF/MF

sob o n 161.253.028-14, doravante denominados simplesmente "Contratante",

e, de outro lado, a empresa S.F.M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP, com sede na

Rua Charles Silver, n . 15, Bairro Jardim São Ricardo - São Paulo/SP, inscrita

no CNPJ/MF sob o n. 00.720.129/0001-74, Inscrição Estadual n .
146.573.608.112, neste ato representada por ANTÔNIO CARLOS LUZ MENDES,
portador da Cédula de Identidade RG n. 8.732.375-8, inscrito no CPF/MF n.

875.099.388-72, doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais, na

presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam

e outorgam, que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Constitui o objeto deste Pregão, Contratação de Empresa Especializada

na Prestação de Serviços de Arbitragem dos 36 Jogos Escolares de São Caetano

do Sul, conforme especificações técnicas e valores descritos abaixo:

1.1.1. A empresa contratada deverá fornecer árbitros devidamente
credenciados pelas respectivas Federações / Confederações, ou cadastrados
na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São
Paulo, nas seguintes modalidades:- Atletismo, Basquetebol, Damas, Futsal,

do ano de 2019 (doisdias do mês deAos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO
EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO,

DE MANUTENÇÃO E DE ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DA
UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO - ATENDE

FÁCIL, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA

S.F.M EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP, REFERENTE,
ORIUNDA DO PROCESSO N. 100.031/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL N. 64/2019.
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Juvenil F/M

lOOm rasos
Infantil F/M

lOOm rasos
Mirim F/M

7 5m rasos

Pré-Mirim F/M

60m rasos
150m rasos

600m rasos
Revezamento 4 x 60m
Revezamento 4 x 60m misto

Salto em Distância

Lançamento da Pelota
Salto em Altura

Mini F/M

50m rasos
Revezamento 4 x 50m
Revezamento 4 x 50m misto

Salto em Distância

Lançamento da Pelota

Provas de Atletismo:1.1.2.1.

VALOR TOTAL: R$ 270.000,00
(duzentos e setenta mil reais)

13.500,00

6.900,00

9.000,00

35.100,00

15.040,00

18.800,00

18.800,00

21.150,00

13.160,00

13.160,00

37.950,00

4.700,00

20.440,00

42.300,00

R$
PARTIDAS

DOS JOGOS /
VALOR TOTAL

90,00

115,00

1.800,00

270,00

1.880,00

9.400,00

9.400,00

282,00

6.580,00

6.580,00

165,00

940,00

292,00

8.460,00

DOS JOGOS
R$

PREÇO UNITÁRIO

150 jogos

60 jogos

05 etapas em dias
diferentes

130 jogos

08 etapas em dias
diferentes

02 etapas em dias
diferentes

02 etapas no
mesmo dia

75 jogos

02 etapas no
mesmo dia

02 etapas no
mesmo dia

230 jogos

05 etapas em dias
diferentes

70 jogos

05 etapas em dias
diferentes

PREVISÃO DE JOGOS
/ ETAPAS

01

01

-

01

-

-

-

01
-

-

01
-

02
-

APONTADORES
POR PARTIDA

02

01

05

02

06

25

35

02

12

10

02

02

02

40

ÁRBITROS
POR

PARTIDA
/ ETAPA

QUEIMADA

JOGO DE
TACO

XADREZ (Só
Equipes)

VOLEIBOL

TÊNIS DE
MESA

(Equipes e
Individual)

NATAÇÁO

JUDÔ
HANDEBOL

GINÁSTICA
RÍTMICA

GINÁSTICA
ARTÍSTICA

FUTSAL

DAMAS (Só
Equipes)

BASQÜETEBOL

ATLETISMO

MODALIDADES

Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Natação, Tênis de

Mesa, Voleibol e Xadrez. Além das Modalidades elencadas, também deverá

fornecer árbitros para as seguintes modalidades, sem a necessidade de

credenciamento ou cadastro:- Jogo de Taco e Queimada.

1.1.2. A empresa contratada deverá fornecer os seguintes números de

árbitros por partida ou competição de acordo com as estimativas de jogos,

conforme segue:
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1.1.7. Na modalidade de Atletismo, a empresa contratada deverá fornecer

o equipamento de Foto-Finish durante toda a competição para todas as
provas de pista em todas as séries além de 2.500 (dois mil e quinhentos)
números de peito estampados de 0001 a 2.500 em pano próprio para competição

da modalidade nas medidas 15 cm x 10 cm, com 04 alfinetes de segurança

para cada número.

1.1.3.Nas Propostas Comerciais, as empresas licitantes deverão informar
os valores por partida ou competição de cada modalidade, considerando o

número máximo de jogos previstos para o valor total da proposta, sendo

que o pagamento será realizado pelo número de jogos efetivamente

realizados.

1.1.4.Os jogos que ocorrerem por ausência de uma ou ambas as equipes

envolvidas  (W.O.) serão computados para pagamento,  porém os jogos

constantes da Programação Oficial e cancelados pela Comissão Técnica dos

Jogos Escolares não serão computados.

1.1.5.O transporte e alimentação dos árbitros e apontadores serão de

responsabilidade da empresa contratada.

1.1.5. Os árbitros e apontadores deverão estar devidamente uniformizados

de acordo com os padrões de . cada modalidade e com o devido material

necessário a ser utilizado na competição ou jogo.

Mirim, Infantil e Juvenil

Feminino e Masculino

50m Nado Livre

50m Nado Costas
50m Nado Peito
50m Nado Borboleta

4 x 50m Nado Livre

4 x 50m Nado Livre Misto

1.1.2.2.
Mini e Pré-Mirim
Feminino e Masculino

25m Nado Livre

25m Nado Costas
25m Nado Peito
4 x 25m Nado Livre
4 x 25m Nado Livre Misto

Provas de Natação:

250m rasoslOOOm rasoslOOOm rasos
800m rasosRevezamento 4 x lOOmRevezamento 4  x

lOOm
Revezamento 4 x 75m         Revezamento 4 x lOOm misto

Revezamento 4x lOOm misto
Revezamento 4 x 75m misto    Salto em DistânciaSalto   em

Distância
Salto em DistânciaSalto em AlturaSalto   em

AlturaSalto em AlturaArremesso do Peso (4 e 5 Kg)       Arremesso do

Peso (4 e 5 Kg)
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1.1.8.Para a realização das competições de Atletismo a empresa deverá

fornecer 130 (cento e trinta) metros lineares de gradil de isolamento, 05

(cinco) tendas medindo 05 x 05 metros cada, com laterais e fundo fechados,
devendo responsabilizar-se pela entrega, montagem, desmontagem e retirada

deste material.

1.1.9.Nas modalidades Atletismo, Ginástica Artística e Rítmica, Judô e

Natação, a empresa contratada ficará responsável em fornecer todo o

equipamento  e  materiais  inerentes  à  arbitragem  e  necessários  a
competições.  Também deverá fornecer a classificação individual por

prova/peso e classificação geral por categoria e sexo (de acordo com as
características do Regulamento Geral e Técnico de cada competição), de

forma digitalizada e no próprio local da competição, tão logo seja
possível após o encerramento da prova/peso/categoria/sexo, de modo assim

a viabilizar a premiação e divulgação dos resultados até o final da etapa.
É de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamento

e suprimentos de informática para este fim.

1.1.10.Tempo estipulado das modalidades:-

a)BASQUETEBOL:- 04 (quatro) quartos de 10 min cada com intervalo de 05

min (2/3 quartos). Tempo corrido parando somente nas faltas que
implicarem na cobrança de lance-livre e nos tempos debitados ou ainda

a critério dos árbitros quando necessário. 0 minuto final de cada quarto

será cronometrado.

b)FUTSAL:- 02 (dois) meio tempos de 15 min cada, com intervalo de 05

min (Io e 2o meio tempos).

c)HANDEBOL PRÉ-MIRIM e MIRIM:- 04 (quatro) quartos de 7min30seg cada,

com intervalo de 05 min (2o e 3o quartos)

d)HANDEBOL INFANTIL e JUVENIL:- 02 (dois) meio tempos de 20 min cada,

com intervalo de 05 min (Io e 2 meio tempos).

e)JOGO DE TACO:- 50 (cinqüenta) arremessos por período (02 períodos de

jogo).

f)QUEIMADA:- 02 (dois) meio tempos de 10 min cada, com intervalo de 05

min (Io e 2o meio tempos), ou até que uma das equipes tenha todos seus

alunos "queimados".

g)VOLEIBOL PRÉ-MIRIM:- obrigatoriamente 03 sets de 21 pontos cada,

inclusive quando uma mesma equipe vencer os sets 01 e 02.

h) VOLEIBOL MIRIM, INFANTIL e JUVENIL:- melhor de 03 sets, sendo o Io e

o 2o sets de 25 pontos cada, e caso hajareet decisivo (3o) de 15 pontos.
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4.4.  Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.A Ordem de Inicio dos Serviços será encaminhada por quaisquer meios de

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da CONTRATADA, correio eletrônico.

2.2.Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações

constantes do edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o

contrariar, dentro dos prazos estabelecidos.

2.3.O local dos jogos / competições será encaminhado previamente a
Contratada, o cronograma das competições, contendo os respectivos endereços

e horários dos eventos.

2.3.1. Qualquer alteração de local será previamente informada à

Contratada, no momento da solicitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
2.4.0 prazo de vigência da presente contratação será durante a realização

do evento, ou seja, do dia 02 de setembro de 2019 a 04 de outubro de 2019,

estando sujeito à alteração da referida data por eventual alteração do

cronograma.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1.As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária

competente da Contratante, à época dos efetivos pedidos à Contratada:

02.23.01.27.812.0501.2.083.3.3.39.00 - VERBA DO TESOURO MUNICIPAL.

4.2..Os pagamentos serão efetivados em 15 dias fora a quinzena contados da

data em que for atestado o fornecimento dos materiais ou a prestação de

serviços. A atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e
assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Contratada, Banco BRADESCO, agência n. 91205-0, conta n. 0549.

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,
do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica

interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente

após a regularização dessa documentação.

Processo n 300.139/2019CONTRATO N 239/2019

(prefeitura íMunicipaCde São Caetano do Sut
Estado de São Paulo



4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA dos

seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos
federais e à Divida Ativa da União por elas administrados, abrangendo
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ^a' a xd' do

parágrafo único do art. 11 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal

- CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida

pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU
caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários

do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar declaração, firmada

por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada

e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos

relacionados com a prestação licitada.

4.8.Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o período

de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no índice do

IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante requerimento

da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Manter-se durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações

exigidas na licitação.

poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo

de percentual) , do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo

pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de .ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.
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5.2.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na
proposta, comprovando marca, validade, procedência e demais características

dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante.

5.3.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação, o material recusado.

5.4.Todas  as despesas decorrentes de  seguros,  transporte,  tributos,

embalagem, ocorrerão por conta exclusiva da empresa Contratada.

5.5.A empresa Contrata se responsabiliza por toda a entrega, transporte,

montagem e desmontagem dos materiais solicitados.

5.6.Enviar antecipadamente à Secretaria Municipal de Esporte Lazer e
Juventude - SELJ - à Avenida Goiás, n 600 - 4o andar - Bairro Santo Antônio

- São Caetano do Sul - o quadro de árbitros escalados para cada modalidade,

sendo permitida a substituição em casos de impossibilidade, desde que o

substituto atenda todas as exigências deste instrumento.

5.7.A CONTRATADA deverá  executar  o  serviço  utilizando-se  materiais,

equipamentos,  ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução

contratual.

5.8.A CONTRATADA arcará com a responsabilidade civil por todos e quaisquer
danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados,
trabalhadores,  prepostos ou representantes,  dolosa ou culposamente,  à

Municipalidade ou a Terceiros.

5.9.A CONTRATADA se responsabilizará por todas as obrigações trabalhistas,
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica,   cuja  inadimplência   não  transfere   responsabilidade   à

Administração.

5.10.A CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto à necessidade de

acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das

Normas Internas, quando for o caso.

5.11.Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no

decorrer da prestação dos serviços.

5.12.Não permitir a utilização do trabalho do menor.

5.13.Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas,  todas as condições da habilitação e qualificação

exigidas na licitação.
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6.5.  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a
juizo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 20%

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação^não cumprida.

8

5.14.Responsabilizar-se por todas as despesas referentes a transporte de

pessoal, diárias, encargos sociais, fiscais trabalhistas, previdenciários e

de ordem de classe, indenizações eiveis, etc..

5.15.Prestar o serviço com eficiência e celeridade,  resultando em um
atendimento de alta qualidade,  auxiliando em esclarecimentos que forem

solicitados e atendendo a eventuais reclamações que porventura surgirem

durante a execução do contrato, objetivando uma relação de parceria para

maior funcionalidade operacional.

5.16.Obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro

dos preceitos normativos, quando da execução dos serviços.

5.17.Correrão por conta da Contratada todas as despesas pertinentes, tais

como embalagens,  seguro,  transporte,  tributos,  encargos trabalhistas e

previdenciários.

5.18.A CONTRATADA está obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais
os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato ou da nota de empenho.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos das especificações

constantes neste Edital;

6.2.Cumprir o prazo fixado para pagamento

6.3.Fiscalizar o fornecimento dos materiais ou a prestação dos serviços,

zelando por seu fiel cumprimento, promovendo seu recebimento, conferindo a

qualidade,  especificação  exigida  dos  mesmos,  assim  como  os  preços
apresentados, reservando-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os
serviços/produtos que não atenderem as especificações técnicas pactuadas;

6.4.Comunicar à contratada sobre quaisquer irregularidades dos serviços

prestados;
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7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10% (dez por cento) , podendo a Prefeitura

a partir do 10^ dia considerar rescindido o Contrato, sem prejuízo das

demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada, A critério da
Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima,

a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes

penalidades:
7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de
contratar com o Município de São Caetano do .Sul, pelo prazo de até dois

anos ;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.

7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja 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, ficará pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas

previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ouQa hipótese do item 7.1, será a

9

7.2.  Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução:
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Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 3 da Lei Federal n 8.666/93.
7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o
indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade, abrindo-se prazo
para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I, "f"

da Lei Federal n 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas
será de 3 (três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério

da Administração, e sendo possível, o valor devido será descontado da

garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação de

garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que

porventura haja.

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC
123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art. 299

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da

sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a Administração do

Município de São Caetano do Sul.

7.14.O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar
da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível,

o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber
da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa,

sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem
transcritos, o Edital do Pregão n 64/2019 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 100.031/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA - GESTOR CONTRATO
10.1. O gestor da presente contratação será o responsável indicado pelo

Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, nos termos do Decreto
Municipal n 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos,
o qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do

termo contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das

10
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO:

11.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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, aditamentos e instauração
de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos

serviços ou fornecimento.

10.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não
observância dos requisitos acima causando prejuízo à Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.
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