
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total da presente contratação é de R$ 2.734,80
(dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

O pagamento será efetivado 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:

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do material no
Gabinete do Prefeito, sito na Rua Eduardo Prado, 201, Bairro São José, São

Caetano do Sul - SP.

DO OBJETOCLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO, tudo em
conformidade com o Termo de Referência (fls. 04/05) e a proposta comercial

(fls.36).

DA ENTREGA.

Aos 3^5 dias do mês de JULHO de 2020 (dois mil e vinte) , nesta
cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no Palácio da Cerâmica,
situado na Rua Eduardo Prado n 201, compareceram as partes entre si, justas
e convencionadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
DO SUL, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n
59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu CHEFE DE GABINETE, BRUNO
VASSARI, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 36.181.391-0 e
inscrito no CPF/MF sob n 384.439.728-07; e a EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A,

com sede na Alameda Barão de Limeira, n425, Bairro Campos Eliseos- São
Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.60.579.703/0001-48, neste ato
representada por seu(sua) procurador(a), ANTÔNIO MANUEL TEIXEIRA MENDES,
portador(a) da cédula de identidade de RG n. 6.389.471-3 e inscrito no CPF/MF
sob n 032.762.728-06 e MARIA JUDITH DE BRITO, portador (a) da cédula de
identidade de RG n. 7.691.413-6 e inscrita no CPF/MF sob n 089.731.358-56,
doravante denominada simplesmente "CONTRATADA" e, na presença das testemunhas
adiante nomeadas, pelas partes contratantes me foi dito que haviam
convencionados firmar, como firmado tem, o presente a contratação em epigrafe,
mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE
ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA FOLHA DA MANHÃ

S/A NO VALOR DE R$ 2.734,80 (DOIS MIL,
SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA

CENTAVOS).
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As despesas  decorrentes  do presente contrato

correrão por conta da verba n.dos empenhos
02.01.01.04.122.0100.2.009.3.3.90.39.00 (1899-000) .

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A parte que transgredir qualquer das cláusulas ou
condições do presente contrato ficará sujeita a todas as sanções
administrativas, contidas nos artigos 86 e 87 da Lei n 8666/93, regulamentada

pelo decreto Municipal n. 7.350/95.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Na hipótese de ocorrência de caso fortuito e força
maior, fica a CONTRATADA desobrigada a entrega dos serviços contratados, sera^>>

CLÁUSULA QUARTA: Contrato terá vigência por 12 (doze meses), contados a partir
de sua assinatura, com cláusula resolutiva, sem prejuízo da rescisão
antecipada, sem ônus para as partes, na hipótese de necessidades
administrativas supervenientes, podendo ser prorrogado por sucessivos
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no artigo
57, inciso II, da Lei 8.666/93, desde que aferida a existência dos recursos

orçamentários e financeiros necessários;

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 o serviço na forma de
sua apresentação na Proposta, os quais serão conferidos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA: 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.

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações
trabalgistas,socais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

Administração.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA: A CONTRATANTE  reijeitará os materiais que não atendam aos
requisitos constantes no Termo de Referência, bem como na Proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATANTE fiscalizará, através de funcionário indicado
para acompanhamento, a prestação do serviço, zelando pelo fiel cumprimento
do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade,
especificação exigida dos mesmo, assim como seus preços apresentados,
comunicando à CONTRATADA quaisquer irregularidades dos materiais entregues.

DOS RECURSOS.

*Santander S/A; agência 145, conta corrente 13.001.398-1
*Banco do Brasil S/A; agência 1911-9, conta corrente 393.128-5
*Banco Itaú S/A; agência 910, conta corrente 4694-5
*Bradesco S/A; agência 2374-4, conta corrente 107.469-5

DO PRAZO.
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Nome: JULIÀHA826©*!PftI JUVILLAR
CPF: 422.177.588-29.

DocuSigned by:G
Nome: AjZLTON BATTAGLIA
CPF k^Ô38.488.938-78

Testemun^as;

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A

ANTÔNIO MANUE.ieD^EiE5IBJ^A MENDES
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A

"fu^ura,
cuStgned by:

ROBERTA FABRÍCIO

GESTOR DO CONTRATO

BRUNO VASSARI
CHEFE DE GABINETE

\

DO FORO.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Caetano do Sul,
com renúncia expressa de qualquer outro., por mais 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 achado conforme vai devidamente assinado pelas partes
e por duas testemunhas a tudo presentes para que o mesmo produza efeitos de

de Lei e de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente contrato foi firmado em decorrência da
instrução do Processo Administrativo n 21.887/2019 e, ainda, da publicação
de contratação direta por inexigibilidade de licitação, prevista no artigo
25, "caput", da Lei Federal 8.666/93, bem como no artigo 2, inciso II, do

Decreto n 11.092/2017.

DO GESTOR.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O gestor do presente contrato será a Sra. Roberta
Fabricio e na sua ausência o responsável indicado pelo Chefe de Gabinete,
nos termos 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.

qualquer, ônus, desde que envie previamente notificação à CONTRATANTE com

justificativa.

DO EMBASAMENTO LEGAL.
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