
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18705-023 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2508

                                                              (Contrato de Pregão Presencial 043/2020- fls 1)                        

CONTRATO   Nº 162/2020  
CONTRATO  QUE  FAZEM  ENTRE  SI  A  PREFEITURA  DA  ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA RÁPIDO SUMARÉ LTDA.

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte, nesta cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de
um lado a  PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob o número 46.634.168/0001-50, situada na Praça Juca Novaes, 1.169, representada pela Senhora
Secretária Municipal de Educação, JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS, brasileira, casada, portadora
do RG n° 12.804.746 e do CPF n° 084.187.478-62, residente e domiciliada na cidade de Avaré/SP – de ora em
diante denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, cadastrada no CNPJ
sob o número 68.260.371/0001-46, com sede na Avenida Franz Voegeli, nº 720, sala 33, Bairro Continental –
Osasco/SP, representada pelo Senhor  BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA,  brasileiro, casado, empresário,
portador do RG n° 1.870.869 e do CPF n° 107.928.138-04, residente e domiciliado na cidade de Taboão da
Serra/SP – de ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei n° 8.666/93 e lei 10.520/02 e
na presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial nº 043/2020 – Processo nº 296/2020, de 28 de setembro de 2.020, fica a
empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, responsável pelo fretamento diário de 10 (dez) veículos tipo convencional,
com motorista para o transporte diário na área urbana e rural  de Avaré, por um período de 12 meses,
perfazendo um total de 952 Km/dia, conforme abaixo:
Zona Urbana: 09 (nove) veículos do tipo convencional com capacidade de 44 (quarenta e quatro) lugares,
com motorista, onde os alunos serão transportados nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira
para linhas da Zona Urbana, perfazendo um total de 842Km/dia, conforme abaixo:
Item Linha Período Quilometragem

1 Linha São Rogério/Jardim Presidencial/Jardim Santa
Mônica/Vila Martins I e II/Vila Timóteo período manhã

44 alunos e 44 alunos no período da tarde

Manhã/Tarde 110 Km por dia

2 Linha Paineiras/São Judas/Porto Seguro e Adjacências
período manhã 31 alunos  e 48 alunos no período da

tarde

Manhã/Tarde 98km por dia 

3 Linha Terra de São josé/Brabância e Adjacências
período da manhã 40 alunos e 50 alunos no período da

tarde

Manhã/Tarde 80 Km por dia

4 Linha Ipiranga/Santa Eliza/Vera Cruz/3
Marias/Camargo/Bairro Alto/Alto da Boa Vista e

Adjacências período da manhã 40 alunos e período da
tarde 40 alunos

Manhã/Tarde 104 Km por dia

5 Linha Duilio Gambini/Presidencial/Santa Mônica e
Adjacências período da manhã 44 alunos e 35 alunos

no período da tarde

Manhã/Tarde 120 Kmpor dia

6 Linha Mário Emílio Bannwart/Paraíso/Tropical período
da manhã 40 alunos e período da tarde 40 alunos

Manhã/Tarde 90 Km por dia

7 Linha Bonsucesso/Mário Emílio Bannwart/Jardim Brasil/ Manhã/Tarde 80 Km por dia
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Santa Elizabeth período da manhã 15 alunos e período
da tarde 30 alunos

8 Linha Vila Martins I e II/Vila Timóteo/Bairro Água
Branca período da manhã 44 alunos e período da tarde

44 alunos

Manhã/Tarde 80 Km por dia

9 Linha Vila Martins I e II/Vila Timóteo/Bairro Água
Branca período da manhã 44 alunos e período da tarde

40 alunos

Manhã/Tarde 80 Km por dia

Zona Rural: 01 (um) veículo do tipo convencional com capacidade de 44 (quarenta e quatro) lugares, com
motorista, onde os alunos serão transportados nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira para
linhas da Zona Rural, perfazendo um total de 110Km/dia, conforme abaixo:
Item Linha Período Quilometragem

1 Linha Vila Esperança/Bairro dos Rochas/Batochio e
Adjacências período manhã 30 alunos

Manhã 110 Km por dia

*Obs: Os veículos para transporte escolar deverão ter no máximo 10 anos de uso, ou seja, que sejam no
mínimo do ano de 2010.
Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, prorrogáveis caso haja interesse das partes.

Prazo de início de execução: imediatamente após assinatura contratual.

Execução dos serviços: Para fins de execução do serviço, devem ser observadas as seguintes exigências:

O monitor que será oferecido pelo município deve acompanhar SEMPRE o veículo, quando estiver com
alunos. Fica expressamente proibido ao motorista transportar os alunos sem o monitor;
Dístico “ESCOLAR” na frente, nas laterais e na traseira dos veículos;
Cinto de segurança em todos os assentos e todos os itens de segurança necessários nos veículos;
Vistoria veicular semestral, que deve ser realizado semestralmente e o laudo deve ser encaminhado
para a Secretaria de Educação imediatamente;
Os veículos devem fixar em local visível a autorização de transporte de alunos (Certificado do INMETRO
de aferição e selagem do Cronotacógrafo);
Possuir certificado de capacidade técnica, comprovando que já executou ou executa transporte coletivo
de passageiros em serviço público municipal, intermunicipal, interestadual ou internacional, transporte
escolar  ou  em  serviço  privado  autorizado  de  fretamento  contínuo,  emitido  por  órgão  oficial  e/ou
entidade pública delegatária ou contratante privado do serviço, onde conste a quantidade dos veículos
operados, quilômetros percorridos e o tempo de prestação do serviço, nos termo da Súmula 24 do
TCESP;
Proibido carona (somente o condutor, monitor e alunos poderão utilizar o veículo durante o horário de
transporte;
Nenhum veículo  ou linha/rota  podem ser  dispensados  pela  empresa,  motorista  ou  monitor,  sem a
autorização por escrito da Secretaria Municipal de Educação;
Ao desembarcar, o aluno deve ser liberado pelo monitor SOMENTE se o veículo estiver parado em frente
a Unidade Escolar ou no ponto de desembarque próprio (faixa sinalizada), e na devolução, desembarcar
somente no ponto de desembarque da rota, onde os responsáveis os aguardarão;
O transporte deve ser efetuado diariamente, independente de problemas que possam ocorrer durante o
trajeto. Se o veículo quebrar durante o trajeto, a empresa deve repor imediatamente e os alunos devem
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ser transportados para a escola/residência mesmo com atraso. No caso de atraso para chegar a escola, o
monitor deve acompanhar os alunos até a secretaria da mesma e justificar o atraso;
A empresa deverá prestar serviços de transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino, para
projetos pedagógicos, nos dias letivos, desde que não atrapalhe o horário normal da linha, mediante
solicitação  das  Unidades  Escolares  por  ofício,  com  antecedência  de  2  dias,  com  a  autorização  da
Secretaria Municipal de Educação;
O monitor deverá entregar o aluno para os pais/responsáveis; jamais deixá-lo sozinho no ponto;
A empresa vencedora da licitação deverá fornecer o veículo com motorista (respeitando as legislações
trabalhistas vigentes), combustível, pneus em excelente estado e todas as outras necessidades e itens
para rodar, sem prejuízo a qualquer linha, por falta de algum desses itens;
Os 10 (dez) veículos deverão ter todos os lugares descritos no objeto e vão atender a zona urbana do
município de Avaré durante os dias letivos do ano de 2018, a partir da assinatura contratual.
Os veículos deverão estar com os extintores ABC conforme a resolução n° 333/2009 do CONTRAN;
Todos os documentos apresentados pela empresa deverão estar de acordo com a Portaria DETRAN n°
1.310 de 1 de Agosto de 2014;
Só poderão ser transportados os alunos a partir de 04 anos completos ou a completar até 31/03/17
(com  carteirinha  amarela  (rural)  e  branca  (urbana)  que  são  beneficiários  do  "passe  escolar"),
autorizados pela Secretaria Municipal da Educação, munidos de carteirinha de identificação com foto e
carimbo. Outros casos estão vetados e serão considerados caronas;
Os veículos deverão ficar à disposição do município no horário das 05h00 até as 19h00;
A empresa vencedora do certame deverá se responsabilizar pela guarda adequada dos veículos, bem
como pela manutenção/reparos nos mesmos;
Ficará  a  critério  desta  Secretaria  exigir  a  troca  de veículos  e/ou motoristas  que não atenderem às
exigências dos serviços contratados e não respeitarem a PORTARIA DETRAN Nº 1.310/2014;
Em  caso  de  substituição  do  veículo,  a  empresa  vencedora  obriga-se  a  informar  e  remeter  a  esta
Secretaria para aprovação, documentação referente ao novo veículo a ser utilizado;
Quando  houver  alunos  portadores  de  necessidades  especiais  entre  os  alunos  transportados,  o
respectivo veículo deverá ser equipado com as adequações necessárias para que não haja riscos ao
transporte deste aluno;
Os veículos para transporte escolar deverão ter no máximo 5 anos de uso, ou seja, que sejam no mínimo
do ano de 2010;
Todo combustível é de responsabilidade da empresa contratada;
Cada um dos condutores dos veículos cumprirão todos os  requisitos previstos na legislação vigente,
especialmente: 
a) Possuir idade superior a vinte e um anos;

b) Possuir habilitação da categoria “D” ou “E”;

c) Possuir aprovação em curso especializado, nos termos da normatização determinada pelo Conselho

Nacional de Trânsito – CONTRAN e de Transporte Escolar;

d) Possuir Certidão negativa do registro de distribuição criminal,  relativa aos crimes de homicídio,

roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, conforme exigência prevista no

Art. 329 do CTB;

e) Ser aprovado em exame de sanidade física e mental válido;
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f) Possuir vínculo empregatício com a licitante e estar regularmente subordinado à convenção coletiva

respectiva do competente sindicato da categoria;

g) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias

durante os doze últimos meses;

h) Trabalhar equipado com uniforme da empresa e crachá de identificação; e

i) Certificado de Curso de Primeiro Socorros, com carga horária de pelo menos 25 (vinte e cinco) horas.

Toda responsabilidade sobre os condutores deverá ser da empresa contratada. O objeto do contrato

exige veículo com condutor. Caso a empresa vencedora do pregão necessite efetuar turnos de

condutores por conta do horário de trabalho, para respeitar a legislação vigente, a mesma pode fazê-la,

sem prejuízo ao valor estipulado no contrato;

A(s) garagem(ns) deverá(ão) estar regular(es) para operação, por meio de atendimento da legislação

vigente, possuindo:

Licenças da CETESB;

Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal; e

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

A(s) garagem(ns) deverá(ão) ser dotada(s) de infraestrutura para realizar manutenção da frota contendo: 

Valetas para manutenção corretiva e preventiva; 

Lubrificação, posto de abastecimento; 

Setor de lavagem de frota;

Dispor  de  uma equipe técnica  especializada em manutenção,  dispondo de  mecânico,  eletricista,
funileiro, tapeceiro, lubrificador, moleiro e lavador de chassi.
Dispor de um estoque mínimo de peças, visando garantir a reposição dos itens de segurança veicular
com a maior brevidade.
Certificado de verificação do cronotacógrafo expedido pelo IPEN /INMETRO.

Os veículos deverão possuir:
Cópia do Certificado de Registro de Licenciamento dos Veículos (CRLVs), ou contratos de arrendamento
mercantil (leasing), ou do contrato de locação ou comodato registrado no Ofício de Registro de Titulos ( 
IPVA do exercício corrente pago integralmente ou parcelado caso exista prazo para seu recolhimento, do
exercício vigente;
Seguro obrigatório no prazo de validade;
Registro como veículo de transporte de passageiros, classificado na categoria aluguel;
Laudo de vistoria completa do veículo, comprovando estar o mesmo em perfeitas condições de uso
segundo o disposto na Portaria do DETRAN n° 1.310/14, emitido por órgão competente;
Declaração e comprovação de seguro dos estudantes de acordo com a capacidade de lotação do veículo
conforme consta de sua documentação.
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Comprovante de que possui reserva técnica do veículo, especificando chassi, placas, ano e modelo da frota

reserva, (COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO).

A empresa é obrigada a fornecer seguro contra acidentes contendo cobertura de danos em favor de terceiros e 

dos passageiros transportados, cobrindo, no mínimo:

a. R$ 20.000,00 por passageiros com cobertura para morte, invalidez.

b. R$ 30.000,00 contra danos materiais a terceiros.

c. R$ 30.000,00 contra danos corporais a terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
06.03.12.3.3.90.39.00.361.2008.2046-311 – R$ 379.058,15.
06.03.12.3.3.90.39.00.361.2008.2046-312 – R$ 841.025,99.
06.08.12.3.3.90.39.00.361.2008.2046-455 – R$ 63.211,86.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO AO EDITAL E SEUS ANEXOS
A contratada ratifica sua sujeição a todas as exigências do Edital de  Pregão Presencial nº 043/2020, que
constitui parte integrante desta ata de registro de preços, juntamente com a proposta vencedora, exceto no
que esta última vier a contrariar as normas especificadas nos instrumentos da contratante.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E EMPENHO
O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias  após a entrega, após emissão de nota
fiscal/fatura correspondente. É obrigatória a inscrição da declaração, no corpo da nota fiscal:  Referente ao
Pregão Presencial nº 043/2020 – Processo nº 296/2020, no corpo da nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO REGISTRADO
O valor global do contrato é de  R$ 1.283.296,00 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, duzentos e
noventa e seis reais), sendo R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos) por quilômetro rodado.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência deste termo é de 12 (doze) meses, prorrogáveis, se houver interesse das partes, até o
limite permitido em Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO
7.1) A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, em face do disposto nos artigos
81, 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações que lhe foram incorporadas e do art.7º, da Lei
Federal  nº  10.520,  de  17.07.02,  obedecerá,  no  âmbito  do Município  da  Estância  Turística  de Avaré,  as
normas estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

 Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou 
II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
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Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no §1º
do artigo 86,  da Lei  8.666/93,  sujeitará o  contratado à  multa  de mora,  calculada por  dia  de atraso da
obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:
 I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, a contar da data inicial
do descumprimento; e 
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao dia. 

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado
as seguintes penalidades:
 I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
III – ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

Artigo 5º -  A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a
execução do ajuste. 

Artigo 6º - O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o
global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

Artigo 7º - As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir
do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

Artigo  8º -  A  comunicação  da  irregularidade  e  a  proposta  de  aplicação  de  penalidade  deverão  ser
encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, à autoridade que autorizou a licitação, ou a contratação,
no respectivo processo. 

Artigo 9º - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1º - Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será o contratado notificado via correio com
AR da infração e da penalidade correspondente, para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.

§  2º -  Recebida  a  defesa,  a  Autoridade  competente  deverá  manifestar-se,  motivadamente,  sobre  o
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade. 

§ 3º - Da decisão, caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, de cuja decisão cabe
solicitação de reconsideração. 

§ 4º - A multa imposta deverá ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias úteis da decisão do recurso ou, em
sendo o caso, da solicitação de reconsideração. 
§ 5º - Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, o valor
deverá ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial. 

Artigo 10 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.
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Artigo 11 - As disposições constantes deste Decreto aplicam-se também às obras, serviços e compras que,
nos termos da legislação vigente, forem realizadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia, assim como a execução
irregular,  ou com atraso  injustificado,  sujeitará  o contratado,  garantida a prévia defesa,  à  aplicação das
seguintes sanções: 
I - advertência. 
II - multa. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Estadual, por prazo não superior a dois anos. 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

§ 2º - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas
corretivas,  afim  de  evitar  a  aplicação  de  sanções  mais  severas,  sempre  que  o  contratado  descumprir
qualquer obrigação contratualmente assumida, ou desatender as determinações da autoridade competente
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.

 § 3º - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos prazos estipulados no
cronograma  de  execução,  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  sanções  restritivas  de  direitos,
previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato.

 §  4º -  A  pena  de  suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração Estadual destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, bem como
as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato. 

§ 5º - Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá exceder a 5 (cinco)
anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário
decorrente  das  irregularidades  constatadas,  respeitados  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. 

§ 6º - A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, de participar de
licitações promovidas pelos órgãos Administração Municipal, bem como de com eles celebrar contratos. 

§ 7º - A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima intensidade, destina-se
a punir faltas gravíssimas, de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil
reversão.

 §  8º -  A  aplicação  da  sanção  prevista  no  parágrafo  anterior  é  de  competência  exclusiva  do  Prefeito
Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados
da abertura de vistas. 
§  9º -  Decorridos  5  (cinco)  anos  da  declaração  de  inidoneidade,  o  interessado  poderá  requerer  a  sua
reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da ação punida. 

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior será:
 I - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
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 II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida,
no caso de inexecução parcial da obrigação; 
III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos de início e
conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo de 30 (trinta) dias,  a partir dos quais será
considerado descumprimento parcial da obrigação.

§ 1º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito
de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento devido pelo Município em
decorrência da execução contratual. 

§ 2º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato em que tenha sido
exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada. 

§ 3º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da convocação para a
assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido à conta do Município de Avaré através de guia
de recolhimento própria, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação.

 §  4º -  O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a  sua inscrição na dívida ativa,  para
cobrança judicial. 

Artigo 13 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração, que não
excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa
prevista no artigo 3º deste Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste artigo. 

Artigo 14 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega de material, somente será
apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei
Federal 8.666/93 e demais legislação correlata. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS MOTIVOS PARA RESCISÃO
Ao invés de aplicação das penalidades acima citadas e sem prejuízo das mesmas, poderá ser rescindido o
ajuste se ocorrido qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
observadas as formas previstas no artigo 79 da mesma Lei.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9.1.  Em caso de rescisão da ata  de registro  de preços  poderá ser  feita  amigável  ou judicialmente,  nos
expressos termos da legislação aplicável à espécie.

9.2. Fica,  desde  já  estabelecido  que  o  presente  contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente  pela
Administração em 31 de dezembro de 2020, considerando tratar-se de ano eleitoral e último do mandato do
administrador atual, com fundamento no artigo 42 da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade
Fiscal e artigo 359 e seguintes do Código Penal.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE
Fica expressamente vedada à empresa contratada a transferência de responsabilidade do fornecimento do
objeto contratual do Pregão Presencial nº 043/2020 - Processo nº 296/2020 a qualquer outra empresa, no
seu todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GESTOR DO CONTRATO
A responsável pela gestão deste contrato é a Secretária Municipal de Educação, Sra. Josiane Aparecida Lopes
de Medeiros, requisitante desta licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solução de qualquer pendência oriunda desta ata de registro de
preços, com renúncia a qualquer outra por mais privilegiada que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam a presente ata de registro de preços em três vias de igual teor,
para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de outubro de 2.020.

JOSIANE APARECIDA LOPES DE MEDEIROS                                                   BELARMINO DA ASCENÇÃO MARTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                 RÁPIDO SUMARÉ LTDA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Testemunhas:
1)_______________________________ 2)_______________________________
RG _____________________________RG ______________________________

Nome ___________________________Nome ____________________________
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