
DO OBJETO.
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA através do presente contrato,

obriga-se a fornecer, por meio de assinatura anual, material

periódico  impresso  SLC  -  SOLUÇÃO  EM LICITAÇÕES  E  CONTRATOS,

inscrita no CPF/MF sob o n 061.041.418-62, doravante denominada

simplesmente "CONTRATADA", as quais na presença das

testemunhas adiante nomeadas e assinadas, e na melhor forma de

direito, declaram firmar, como firmado tem, o presente contrato
p?,r^ AQ^ISIÇÃO DE ASSINATURA DE MATERTAT. PERIÓDICO O^LINE E

IMPRESSO ^SLC - SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS', mediante as
cláusulas e condições que mutuamente aceitam e a seguir

estabelecidas:
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Aos  | |   dias do mês de TÇ^cÇo do ano de 2020
(dois mil e vintèj , nesta cidade de Sáo Caetano do Sul, no

Departamento de Licitações e Contratos, 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

representado por sua Secretária Municipal de Planejamento e

Gestão, SILVIA DE CAMPOS, brasileira, divorciada, advogada,

portadora da Cédula de Identidade RG n 11.165.961-9 e inscrita no

CP.F/MF sob o n~ 049.822.698-07, doravante denominada simplesmente

"CONTRATANTE", e, do outro lado, a empresa SGP - SOLUÇÕES EM GESTÃO
PÚBLICA LTDA, com sede na Rua Sete de Abril, n 282, andar 11 -

Conjunto 113, CEP: 01.044-000. Bairro República. São Paulo/SP

devidamente inscrita no CNPJ sob o n 29.759.932/0001-02, neste ato

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA

DE MATERIAL PEP.IQDICO QN LINE E
IMPRESSO 'SLC - SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES

E CONTRATOS' , QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL E A EMPRESA SGP - SOLUÇÕES EM
GESTÃO PUBLICA LTDA, NO VALOR DE RS
6.530,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E
NOVENTA REAIS).
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CONTRATANTE  para  dirimir  eventuais  dúvidas  relacionadas  aos

materiais.

DO VALOR.

CLÁUSULA TERCEIRA: A entrega deverá ser feita de acordo com a

necessidade da Unidade requisitante.

DO PRAZO.
CLÁUSULA QUARTA: 0 prazo de vigência da presente contratação será

de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente

ajuste.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA deverá manter-se em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições e qualificação

exigidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA se compromete a entregar os produtos

na forma de sua apresentação na Proposta, os quais serão conferidos

pela CONTRATANTE.

do material.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do material

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da

Ordem de Inicio dos Serviços, de segundas às sextas-feiras, das 9h

às 17h, na Rua Fernando Simonsen, n 566, bairro São José, em São

6.890,00

R$

VALOR
TOTAL

6.890,00

R$

VALOR
UNITÁRIORA
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SLC  -  Solução  em

Licitações        e

Contratos

Impresso

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO

12
MESES

PERÍODO

01

QTDE

conforme Termo de Referência (fls.03/04) e Carta Prosposta n 2399

(fls.06), conforme planilha a seguir:
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fiscalizar, através da Unidade requisitante, a aquisição do

produto, zelando pelo fiel cumprimento do presente contrato,

promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação

exigida dos mesmos, assim como os preços apresentados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A parte que transgredir qualquer das

cláusulas ou condições do presente contrato ficará sujeita a todas

as sanções, multas e penalidades contidas no artigo 55 a 61 do

Regulamento do Processamento das Licitações e Contratos, aprovado

pelo decreto Municipal n. 7.350/95.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 0 presente contrato foi firmado em

decorrência da instrução do Processo Administrativo n 100.123/2018

e, ainda, da. publicação da inexigibilidade de licitação, prevista

no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como no

artigo 2, inciso II, do Decreto n 11.092/2017.

DO GESTOR.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 0 gestor do presente contrato será o Sr.

CAIO LESSIO PREVIATO, Direitor do Departamento de Licitações e

Contratos, inscrito no CPF/MF sob o n 291.774.688-21, e na sua

ausência a Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, nos

termos da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual

coy^ >^q c-v\ r^Y~i o ^tto 1 t\ cn ~\   /-^    ^ r^ í-\mi-N ^nV> om^^ yi "j- /-^  ^ •^^cr>r^'-^i~\-^'yr^r^^/~\       i^^ ovomin^A ,H ^^,

termo contratual objeto do presente certame.

DO FORO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  Fica eleito o  foro da Comarca de São

Caetano do Sul. com renúncia expressa de qualquer outro, por mais

Processo n 18.885/2019Contrato n 53/2020

CLÁUSULA OITAVA: 0 preço total da presente contratação é de R$
6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais).

DOS RECURSOS.
CLÁUSULA NONA: As despesas decorrentes do presente contrato

correrão por conta da verba n.

02.02.06.04.122.0100.2.205.3.3.90.39.00, conforme nota de empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA: Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas

de embalagem, seguro, transporte, frete, combustível, mão de obra,

demais obrigações e encargos fiscais, tributários, trabalhistas,

previdenciários, decorrentes da execução do objeto contratado.

(prefeitura Municipal de São Caetano do Suí
Estado de São Paulo
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SECRETÁRIA

privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências

oriundas deste contrato.

E assim, por estarem de comum acordo, foi lavrado o

presente contrato, que lido e achadaf conforme vai devidamente

assinado pelas partes e por duas test^munhas a tudo presentes para

que o mesmo produza efeitode de Loe de Dire
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