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TERMO DE CONTRATO Nº 011/SP-SÉ/2014 

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 08.001/13 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.06/2014/PRODAM-SP   

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.214.216-8 

CONTRATANTE:  PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO – SP-SÉ 

CONTRATADA:   MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 

CNPJ:  00.495.124/0001-95    

 

PRAZO: 36 (trinta e seis)  meses, a contar da data fixada na Ordem de Início 

 

VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 7.808,77 (sete mil oitocentos e oito reais e 

setenta e sete centavos) 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 271.556,70 (duzentos e setenta e um mil. 

quinhentos e cinqüenta e seis reais e setenta centavos). 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4910.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 

 

 

Pelo presente, de um lado, a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO / 

SUBPREFEITURA SÉ, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 05.499.294/0001-61, com sede 

na Rua Álvares Penteado nº 49/53, Centro, São Paulo - SP, neste ato representada 

pelo Subprefeito, Sr ALCIDES ARAUJO DOS SANTOS, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e a MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no 

C.N.P.J. sob nº 00.495.124/0001-95, com SEDE nesta Capital, na Rua Alexande 

Dumas, nº. 2100, 16ºa., conjunto162, bairro Chácara Santo Antonio, S.Paulo-SP, 

CEP 04717-004, inscrita no CNPJ sob nº. 00.495.124/0001-95,  Telefone (11) 

5189-9191; 99761-8441, neste ato por seu representante legal, conforme 

documento comprobatório, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

e, em conformidade com o despacho de fls. 108 publicado em 05.11.2014 e re-

ratificado no dia 27.11.2014, página 90, do processo epigrafado publicado no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo, resolvem firmar o presente contrato na 

conformidade das cláusulas que seguem: 

 

DO OBJETO 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato, tem por objeto a prestação de 

serviços para impressão departamental, a partir de impressoras, multifuncionais e 

copiadoras a serem contratados por lote único, incluindo instalação, suporte técnico 

e manutenção on-site, (Incluindo peças), além do fornecimento de insumos, (toner, 

cartuchos, cilindros, fusores, papel, etc), contemplando disponibilização de estoque 

nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços-SLA estabelecidose, por fim, 

solução de bilhetagem que permita gestão e monitoramento de consumo do parque 

de equipamentos, para atendimento das necessidades da Empresa de Tecnologia da 

Informação e Comunicação da Cidade de São Paulo-PRODAM S/A e demais 

unidades que compõe a Administração da Prefeitura de São Paulo, conforme 

detalhamento constante no anexo I, parte integrante do Edital, na forma e 
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condições estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 08.001/2013, da 

AFDIT/PRODAM, processo administrativo nº PE-08.001/13, e seus anexos. 

 

DO PREÇO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA- O valor atribuído individualmente pela prestação dos 

serviços objeto da presente contratação será o seguinte: 
 

 
QUADRO A -PREÇO POR TIPO DE EQUIPAMENTO 
 
 

Detentora da Ata: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.  
ITEM DESCRIÇÃO QTDE Preço 

Unitário   R$ 

Valor Total                  

R$ 

Equipamentos / serviços  (utilizar quantidade de linhas necessárias) 

02 IMA4_P2-Marca Lexmark Modelo: MS810DN + 
gaveta adicional 500 folhas Mail Box escaninho 
de saída 

11 R$ 144,42 R$ 1.588,62 

05 IPA3_P5-Marca: Lexmark Modelo: C925DE 01 R$ 399,01 R$ 399,01 

07 MMAA4_P7 – Marca: Lexmark Modelo : 
MX511DE 

02 R$ 92,40   R$ 184,80 

09 CMA3_P9 – Marca Xerox Modelo: Work Centre 
5875 + modulo acabamento. 

01 R$ 
1.175,92 

R$ 1.175,92 

14 IMA4_P2 – Milheiro Monocromático 55 R$ 37,27 R$ 2.049,85 

19 IPA3_P5 – Milheiro Colorida 2 R$ 395,16  R$ 790,32 

22 MMA4_P7 – Milheiro Monocromático 5 R$ 42,53 R$ 212,65 

24 CMA3_P9 – Milheiro Monocromático 40 R$ 35,19 R$ 1.407,60 

SUBTOTAL DO CONTRATO (MENSAL)                                                       R$ 7.808,77 

TOTAL  DO CONTRATO (12 MESES)                                                       R$ 90.518,90 

TOTAL  DO CONTRATO (36 MESES)                                                       R$ 281.115,72 

 

 

DO VÍNCULO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Eletrônico 

nº 08.001/2013 – AFIT/PRODAM e seus Anexos, e a proposta comercial da 

Contratada. 

 

 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato terá vigência de 36 (trinta e seis 

meses),  contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 

períodos iguais e sucessivos, até o máximo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante 

aditamentos ao instrumento original, havendo interesse e manifestação expressa 

das partes, assim como condições mais vantajosas para a Administração, em 

obediência aos ditames do inciso IV do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 
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DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA – O acompanhamento e a fiscalização da execução desse 

contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o seu perfeito 

cumprimento e ficará a cargo da Assessoria de Gestão e Tecnologia de Informação, 

na pessoa do Sr Valmir Rodrigues, Registro Funcional 530.551.9/2, nos termos do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro –No acompanhamento e fiscalização deverá ser observado o 

disposto no “Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização”, Anexo IV da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008 e deverá, ainda, 

quando for o caso, por meio de instrumento de controle, que compreendam a 

mensuração dos seguintes aspectos: 

I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a 

verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

II – os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da 

formação profissional exigidas; 

III – a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

IV – a adequação dos serviços prestados à rotina de execução 

estabelecida; 

V – o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

VI – a satisfação do público usuário. 

 

Parágrafo Segundo – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá 

ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita 

execução do objeto contratual. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, 

compromete-se a: 

I – efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o 

estabelecido na Cláusula Nona deste Contrato; 

II – promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas; 

III – comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade 

no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não 

esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, no Termo de 

Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico e no presente Contrato; 

IV – notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação das 

penalidades; 

V – proceder consulta “ON LINE” a fim de verificar a situação cadastral 

da CONTRATADA no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de 

extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA, durante a vigência deste contrato, 

compromete-se a: 

I – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante 

toda a vigência do contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de 

qualquer alteração nas referidas condições; 

II – atender as demais condições descritas no Termo de Referência – 

Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico; 

III – responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto deste 

Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos 

que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 

exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

CONTRATANTE e a terceiros; 

IV – executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo 

a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondente às 

demandas descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

 

 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

CLÁUSULA OITAVA - A execução dos serviços deve estar de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão e no presente 

Contrato. 

 

Parágrafo Primeiro – Todos os serviços deverão ser executados em conformidade 

com os dispositivos do Termo de Referência – Anexo I do Edital, sendo garantida, 

ainda, a prestação de quaisquer outros serviços necessários à execução deste 

Contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

 

Parágrafo Segundo – Em conformidade com os artigos 73 da Lei nº 8.666/93, o 

objeto do presente Contrato será recebido pelo setor competente da 

CONTRATADA, situado à Rua Alexandre Dumas, 2100, 16 andar, conjunto 162, 

bairro Chácara Santo Antonio São Paulo/ SP, – CEP: 04717-004,  que atestará sob 

os aspectos quantitativos e qualitativos a execução do mesmo, no prazo de 30 

(trinta) dias. 

 

Parágrafo Terceiro – Todo trabalho realizado pela CONTRATADA será 

acompanhado pela CONTRATANTE e estará sujeito à avaliação técnica, se for o 

caso, sendo homologado quando estiver de acordo com o padrão e qualidade 

exigido pela CONTRATANTE. 

 

DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA NONA – O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da certificação do gestor do contrato, devidamente 
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identificado, na Cláusula Quinta, aposto nos documentos de cobrança, e será 

realizado por meio de Ordem Bancária e mediante crédito em conta-corrente 

informado pela CONTRATADA. 

I - As Notas Fiscais / Fatura deverão ser emitidas e encaminhadas à 

CONTRATANTE, até o terceiro dia útil do mês subseqüente à prestação dos 

serviços. Após aprovação pela CONTRATANTE, os pagamentos serão efetuados 

em 20 (vinte) dias corridos.  

II - Após o recebimento da Nota Fiscal, a CONTRATANTE disporá de 

até 05 (cinco) dias corridos, para aceite, aprovando os serviços realizados.  

III - Caso a Fatura contenha divergência, com relação ao estabelecido 

no Contrato, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar a CONTRATADA, o 

motivo da não aprovação. A devolução da Fatura, devidamente regularizada pela 

CONTRATADA, deverá ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis da data da 

comunicação pela CONTRATANTE. 

IV - Para a liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá 

apresentar, juntamente com o documento fiscal (Nota Fiscal / Fatura), cópia 

autenticada dos comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas, folha 

de pagamento, guias de recolhimentos fundiários e previdenciários, dos 

funcionários envolvidos na execução dos serviços ora contratados, referente ao 

período de duração dos serviços. 

V - A CONTRATANTE reterá, no que couber, do valor da Nota Fiscal / 

Fatura referente à prestação dos serviços contratados, nos termos da Instrução 

Normativa nº 03 do MPS/SRP de 14 de julho de 2005 e suas alterações. Assim, 

quando da emissão da Nota Fiscal / Fatura, a CONTRATADA deverá destacar o 

valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”.  

 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATANTE pagará as faturas somente à 

CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em 

cobrança bancária. 

 

Parágrafo Segundo – Em caso de atraso de pagamento dos valores devidos à 

CONTRATADA, mediante requerimento formalizado por esta, incidirão juros 

moratórios calculados utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes 

sobre a caderneta de poupança, para fins de compensação da mora (TR+0,5% 

“pro-rata tempore”), observando para tanto, o período correspondente à data 

prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente 

ocorreu. 

 

DA GARANTIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – Como garantia do cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas 

que venham a ser aplicadas, a CONTRATADA se obriga a prestar garantia, no 

prazo máximo de 15 dias a contar da assinatura do contrato, no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, na modalidade: 

I – Caução em dinheiro; 

II – Seguro Garantia; 

III – Fiança Bancária; 
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Parágrafo Primeiro – O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições 

do valor contratual. 

 

Parágrafo Segundo – A garantia ficará à responsabilidade e à ordem do 

Departamento do Tesouro da Secretaria de Finanças da Prefeitura da Cidade de São 

Paulo e somente será restituída após o integral cumprimento de todas as 

obrigações contratuais. 

 

Parágrafo Terceiro – Se a garantia prestada pela CONTRATADA for na 

modalidade de caução em dinheiro, esta será atualizada monetariamente e poderá 

ser retirada / levada pela CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de 

cobertura do pagamento das multas previstas na Cláusula Décima Terceira deste 

contrato. 

 

Parágrafo Quarto – Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em 

pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou pagamento 

de multas contratuais, a CONTRATADA se compromete a fazer a respectiva 

reposição no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data em que for notificada 

pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo. 

 

Parágrafo Quinto – Na hipótese de rescisão do Contrato com base no inciso I do 

Parágrafo Primeiro da cláusula Décima Quinta, a CONTRATANTE executará a 

garantia contratual para seu ressarcimento, nos termos do art. 80, III, da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Atribui-se ao presente contrato o valor 

estimado de R$ 90.518,90 (noventa mil  quinhentos e dezoito reais e noventa 

centavos). 

 

Parágrafo Primeiro – Estão inclusas no valor acima todas as despesas 

necessárias, tais como: mão-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, 

encargos sociais ou quaisquer outros gastos não especificados, necessários ao 

perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato. 

 

Parágrafo Segundo – As despesas decorrentes da execução do objeto do 

presente instrumento de contrato estarão onerando a dotação orçamentária nº 

49.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 ou outra que venha a substituí-la. 

 

Parágrafo Terceiro – As despesas decorrentes da execução do contrato no 

exercício financeiro de 2014, correrão às expensas do orçamento da 

CONTRATANTE, à conta de dotação orçamentária própria para cobrir despesas da 

mesma natureza, consignada mediante termo aditivo. 

 

 

Parágrafo Quarto – O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 

limite do valor corrigido do Contrato não caracterizam sua alteração, podendo ser 
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registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento, 

consoante faculdade inserta no art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 
 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A CONTRATADA obriga-se a aceitar os 

acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até 

o limite facultado pela regra do parágrafo 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que 

resultantes de acordo entre os celebrantes, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do 

mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98. 

 

 

DAS PENALIDADES 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades previstas na legislação e em especial: 

 
I - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato por dia de atraso 

no início da prestação de serviços, até o limite de 5% (cinco por cento), a qual deverá 
ser descontada da(s) primeira(s) fatura(s), até a totalidade da multa ou cobrada 
judicialmente, conforme o caso. A partir do 6º (sexto) dia de atraso, será aplicada multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, sem motivo 
justificado, limitada a 15% (quinze por cento) e poderá o Instrumento Contratual, ainda, 
a critério da CONTRATANTE, ser rescindido e aplicadas, cumulativamente, as 
sanções previstas nas alíneas “i” e “j” abaixo;  
 

II - Multa de 1% (um por cento) por hora de atraso sobre o valor mensal do 
Instrumento Contratual, pelo não cumprimento dos prazos previstos no item 5.1.2 do 
Anexo I – “Termo de Referência” e/ou do item 4.1 deste Contrato; 
 

III - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, se o serviço 
prestado estiver em desacordo com as especificações contidas no Anexo I – “Termo 
de Referência”, a qual será cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso; 

 
IV - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela mensal a que se 

refere, por dia de atraso, o prazo estipulado no item 5.1.4 do Anexo I – “Termo de 
Referência”;  

 
V - Relativamente aos serviços de suporte técnico e manutenção ‘on-site’ o nível 

de serviço exigido e a penalidade por seu descumprimento será: 
 

Indicador Penalidade 

“Tempo de atendimento ao chamado” - 
período compreendido entre o horário de 
comunicação do chamado feito pela 
CONTRATANTE e o horário de chegada do 
técnico ao local do atendimento: 

Multa equivalente a 1% sobre o valor mensal 
do equipamento afetado, multiplicado pelo 
número de horas úteis que excederem o limite 
estabelecido como meta, agravado de mais 
1% para atendimentos que ultrapassarem: 



 

 nº  2014-0.214.216-8                                                                                                          8 de 11 

1ª via - Processo ;  2ª via - SP-SÉ/AJ ;  3ª via –SP-SÉ/SF ; 4ª  via - Contratada 

- Meta: 4 horas úteis - 8 horas úteis 

“Tempo de solução do problema” – período 
compreendido entre o horário de chegada do 
técnico ao local de atendimento e o horário do 
término da solução, deixando o equipamento 
em condições normais de operação: 
- Meta: 8 horas úteis 

Multa equivalente 1,5% sobre o valor mensal 
do equipamento afetado, multiplicado pelo 
número de horas úteis que excederem o limite 
estabelecido como meta, agravado de mais 
1,5% para atendimentos que ultrapassarem: 
- 16 horas úteis 

 
VI - Para o fornecimento de suprimentos, o nível de serviço exigido e a 

penalidade pelo seu descumprimento é a seguinte: 
 

Indicador Penalidade 
Indisponibilidade de suprimentos para um posto de 
impressão (toner ou papel)  
- Meta: Inferior a 2 hora/mês 

Sobre a média do valor mensal bilhetado 
(milheiros) dos últimos 3 meses, do referido posto 
de impressão, multa de: 
1% para índices entre 2 e 3 horas/mês; 
3% para índices entre 3 e 5 horas/mês; 
6% para índices entre 5 e 8 horas/mês; 
10% para índices superiores 8 horas/mês. Com 
eventual advertência, dependendo da justificativa 
e em casos de reincidência, aplicação cumulativa 
de multa contratual. 

 

VII - Multa de 1% (um por cento) pela descontinuidade dos serviços, a ser 
cobrada por dia parado, por problemas técnicos, até o limite de 10 (dez) dias, 
respeitando-se o contido no Anexo I – “Termo de Referência”, aplicando essa multa 
também por atraso no fornecimento de peças e suprimentos previstos no mesmo 
Anexo I; 

 
VIII - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Instrumento 

Contratual, pelo descumprimento das demais cláusulas do mesmo e na reincidência, o 
dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas 
sanções são as já estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que 
couber; 
 

IX - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, atualizado, no caso 

de rescisão, por culpa ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou 

amparo legal, a critério da CONTRATANTE; 
 
X - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 

XI - A abstenção, por parte da CONTRATANTE, do uso de quaisquer das 
faculdades a ela concedidas na ARP, no Contrato e no Edital não importará em 
renúncia ao seu exercício. 

 
XII - A aplicação de qualquer penalidade prevista não exclui a possibilidade de 

aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 
e suas atualizações, na Lei Federal nº 10.520/02; Leis Municipais nº 13.278/02; e 
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Decretos Municipais nºs 43.406/03, 44.279/03, 46.662/05 e 47.014/06, 49.511/08 e 
50.537/09. 
 

XIII - Para a cobrança de qualquer penalidade, após a Assinatura do Contrato, a 

CONTRATANTE poderá executar a garantia prevista no Instrumento Contratual. 

 

DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O preço será fixo e irreajustável, expresso em 

real durante o primeiro ano de vigência da data da proposta ou da data do 

orçamento a que a proposta se referir. Após esse período, as partes poderão 

requerer a repactuação dos valores visando à adequação aos novos preços no 

mercado, desde que demonstrada e justificada a variação dos componentes custos 

do Contrato, a ser analisada pelas partes, e será decorrente de termo aditivo, em 

conformidade com o Decreto Municipal Nº. 53.841/2013 observando-se o índice de 

preço do consumidor IPC-FIP. 

 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:- Após o período de 12 (doze) meses de vigência, 

caso haja prorrogação, a Detentora da Ata poderá ter seus preços reajustados, 

aplicando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor IPC/FIPE. 

 

DA RESCISÃO 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A inexecução total ou parcial do contrato enseja 

sua rescisão pela CONTRATANTE, que será formalmente motivada nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, com as conseqüências previstas 

abaixo. 

 

Parágrafo Primeiro – A rescisão contratual poderá ser: 

 

I – determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e será 

precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, em 

conformidade com o § 1º do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

 

II – amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência da CONTRATANTE; 

 

III – Judicial nos termos da legislação. 

 

 

Parágrafo Segundo – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos 

no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
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Parágrafo Terceiro – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 

78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida 

dos prejuízos regulamente comprovados, quando os houver sofrido, devolvida a 

garantia de que trata a Cláusula Décima deste contrato e de pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da rescisão, se for o caso, quando 

devidamente comprovados. 

 

 

Parágrafo Quarto – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 

acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 

8.666/93. 

 

DOS CASOS OMISSOS 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A execução deste contrato, bem assim os casos 

nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-lhes supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 

 

DA ANÁLISE 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A minuta do presente Contrato foi devidamente 

analisada e aprovada pelo seu Diretor Presidente, Diretos de Administração e 

Finanças e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, através do Processo número  PE-

08.001/13, PRODAM/AFIT,  conforme determina a legislação em vigor. 

 

DA PUBLICAÇÃO 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A publicação resumida deste instrumento, na 

Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 

pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 

para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do 

parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

DOS EMULUMENTOS 

 

 

A Contratada exibiu neste ato, o Documento de Arrecadação do Município (DAMSP), 

nos termos da Portaria SF 63/2006, no valor de R$ 107,40 (Cento e sete reais e 

quarenta centavos), correspondente ao pagamento do preço público relativo à 

lavratura do presente instrumento. 
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DO FORO 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com 

renúncia de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir as 

questões que possam surgir no decorrer da execução deste Contrato.  

 

E, por estarem de acordo, determinou o Sr Subprefeito que fosse lavrado o 

presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 04 (quatro) 

vias de igual teor pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 

qualificadas. 

 

      São Paulo, 12 de novembro 2014 

 

 

 

 

ALCIDES ARAUJO DOS SANTOS 

Subprefeito 

Subprefeitura Sé 
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