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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021 

 

 

PROCESSO Nº 166/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 

                                              

De um lado a Secretaria Municipal de Educação, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista/PE, 

representada pela Secretária, Srª Jaqueline Moreira da Silva, brasileira, divorciada, professora, portadora da Cédula de 

Identidade n° 2399234 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o n° 416.495.914-20, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: Atlantis Comércio Eletrônico e Software House Ltda, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.641.699/0001-04, com sede na Rua Carmelita Marques de Assis, nº 174, Jardim 

Europa, na cidade de Belo Horizonte/MG, Telefone: (31) 31987255571, E-mail: contato@atlantissoftware.com.br, neste ato 

representada pelo Senhor João Pedro Tanos dos Santos, portador da Cédula de Identidade, RG nº MG-13680836 SSP/MG e 

inscrito no CPF/MF nº 114.849.666-19, residente e domiciliado à Rua Carmelita Marques de Assis, nº 174, Jardim Europa, na 

cidade de Belo Horizonte/MG, doravante denominado CONTRATADA. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os preços visando à 

AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ELETRÔNICOS – TABLETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA 

REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, consubstanciado nos termos do Decreto Municipal nº 040/2013, da Lei 

Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 

3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892/2013, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, 

celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e 

aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada 

sob a modalidade de Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, mediante sistema de registro de preços elaborado 

pela pregoeira e equipe, instituída por meio da Portaria nº 2164/2021 do dia 12/11/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integra a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

 

a) Edital do Pregão Eletrônico nº 023/2021, cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

ELETRÔNICOS – TABLETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO 

MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE e todos os seus anexos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ELETRÔNICOS – TABLETS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, de acordo com as 

especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I do 

edital e nesta ata de registro de preços, podendo a Administração promover a execução em unidades de acordo com suas 

necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)  

 

3.1. Os preços registrados, conforme proposta comercial do FORNECEDOR REGISTRADO são os seguintes: 

 
 

LOTE 1 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO  
 (R$)  

VALOR TOTAL  
(R$)  

01 

DISPOSITIVOS MÓVEIS PORTÁTEIS – TABLET, 
Tamanho da tela: entre 8” e 10,5”; A tela deve possuir 
camada impermeável de proteção contra respingos 
d’água; 
Resolução: mínima 1280 x 800 pixels; 
Processador: Quad-Core ou superior; 
Cor: Preto, cinza, prata ou grafite; 
Sistema Operacional: Android 9.0 ou superior; 
Conectividade: Wi-Fi (Compatível com a frequência de 
2,4GHz) / Bluetooth (Versão 4.0 ou mais recente) / 
GPS; 
Som: Microfone e alto-falantes embutidos com 
conector do tipo 3,5mm estéreo;  
Porta: mini USB, Micro USB, ou outro presente no 
mercado, desde que observada a compatibilidade com 
a versão 2.0, ou superior, da especificação USB; 
Suporte a cartão SIM Card: Para conexão com 2GB, 
3GB, 4GB ou superior; 
Armazenamento mínimo: Memória interna 32GB, 
expansível Micro SD; 
Memória: Mínimo de 2GB de memória RAM; 
Câmeras Digitais: Frontal até 8 MP e Traseira até 8 MP; 
Sensores: Acelerômetro e GPS; 
Bateria: Ions de Lítio mínimo de 5.000 mAh; 
Carregamento: Bivolt; 
Expansível: micro SD até 512GB 
Acessórios: Carregador, cabos de dados, fone de 
ouvido opcional; 
Garantia: 12 meses com a fabricante; 
Manual do usuário; 

SAMSUNG  Unid. 5.121 997,26 5.106.968,46 
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O equipamento deve ser homologado e/ou certificado 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
para utilização em território nacional. 

SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL DO LOTE 1 (R$) 5.106.968,46 

 

3.2. O valor total da presente ata é de R$ 5.106.968,46 (cinco milhões cento e seis mil novecentos e sessenta e oito reais e 

quarenta e seis centavos). 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, 

porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente ata de registro de preços tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, nos 

termos do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a adquirir o 

objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo fazê-lo por meio de outra 

licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR 

REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência do fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, 

garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

5.1. A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal de Educação, 

por meio de unidade competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu representante legal, a ser designado 

conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

 

5.2. A nomeação de servidor(a) designado(a) para a fiscalização do contrato será realizada através de Portaria da Secretaria 

de Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento contratual, e constarão os seguintes dados: nome e 

matrícula do(a) servidor(a) que fiscalizará o contrato, nome da CONTRATADA, número e objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA 

 

6.1. O prazo da entrega do objeto licitado será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota de empenho. 

 

6.2. A entrega deverá ser agendada com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com a Secretaria de 

Educação, através do telefone (81) 99635-0482. 
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6.3. Os produtos serão destinados, conforme especificações na tabela abaixo: 

 

 

LOCAL ENDEREÇO 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista Avenida Floriano Peixoto, S/N, Centro, Paulista-PE, CEP 53.401-460 

RESPECTIVO HORÁRIO Dias úteis, das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Contratante providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta ata. 

 

7.2. O pagamento será efetuado em conformidade com o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentação 

da nota fiscal / fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do 

objeto desta ata. 

 

7.3. A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

8.1.1. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado; 

8.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste edital; 

8.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos no Termo de Referência; 

8.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações 

constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.5. Analisar, após a entrega do objeto, se este está em conformidade com o objeto descrito no Termo de Referência, para 

atesto e garantia do pagamento; 

8.1.6. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos 

neste edital; 

8.1.8. Facilitar por todos os meios o cumprimento da execução do objeto contratual, dando à contratada o acesso e 

promovendo o bom atendimento entre seus funcionários e empregados, facilitando o cumprimento das obrigações pré-

estabelecidas. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

 

9.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes nesta ata e seu anexo, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto; 

9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes nesta ata, 

ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento das obrigações serão de sua 

responsabilidade; 

9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesta ata, o objeto com avarias ou defeitos, nos termos 

do art.69 da Lei nº8.666/93; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado, nos moldes do art.70 da Lei 8.666/93; 

9.1.6. Manter com a Contratante relação formal, por escrito; ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela 

urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito; 

9.1.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

10.1. É participante deste registro de preços, apenas a Secretaria Municipal de Educação. 

 

10.2. A(s) empresa(s) detentora(s) da ata de registro de preços oriunda deste certame deverá(ão) manter as mesmas 

condições de qualidade do produto a ser fornecido, bem como a observância de todas as suas obrigações previstas neste 

registro de preços, indiscriminadamente, a todos os órgãos participantes deste registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ADESÕES POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

 

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, pode ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador e em observância aos limites previstos no Decreto Federal nº 9.488/2018; 
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11.2. Os órgãos e entidades não participantes, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, devem consultar o 

órgão gerenciador, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão, para indicar os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação; 

11.3. Cabe ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, inclusive quanto às 

negociações promovidas pelo órgão gerenciador, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão a um 

órgão não participante, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.4. Os órgãos e entidades não participantes devem, antes de solicitar adesão à ata de registro de preços, realizar pesquisa 

prévia de mercado a fim de comprovar a vantajosidade dos preços registrados; 

 

11.5. As aquisições ou contratações adicionais referidas neste item não podem exceder, por órgão ou entidade, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

11.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que a aderirem. 

 

11.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 

(noventa) dias, observado o prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1. À Secretaria Municipal de Educação, órgão gestor da ata de registro de preços, é reservado o direito de, sem que de 

qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 

cumprimento das especificações e condições desta contratação e, deverá, ainda: 

 

12.1.1. Assinar a ata de registro de preços; 

12.1.2. Providenciar a publicação inicial e trimestral do extrato da ata de registro de preços; 

12.1.3. Autorizar os órgãos e entidades participantes do registro de preços a firmar os contratos de adesão nos quantitativos 

determinados; 

12.1.4. Manter o controle dos quantitativos disponíveis para os participantes do registro de preços; 

12.1.5. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da ata de registro de preço; 

12.1.6. Aplicar, a qualquer momento, as penalidades previstas na ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS CONTRATANTES 

 

13.1. O órgão ou entidade contratante deverá tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

deste registro de preços, obrigando-se, ainda, a: 
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13.1.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, após o cumprimento das formalidades legais; 

13.1.2. Comunicar à detentora da ata as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte daquela; 

13.1.3. Atestar a qualidade e quantidade do material fornecido pela empresa detentora da ata, verificando a conformidade 

dos itens entregues com as especificações e marcas registradas em ata e com as quantidades solicitadas na autorização de 

fornecimento; 

13.1.4. Competirá ao servidor designado pelo órgão aderente acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade das entregas; 

13.1.5. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela detentora da ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

14.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada 

em relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/detentor da ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta ata de registro de preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta ata decorrente de registro de preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

registro de preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta ata, 

caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos 

da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 

01 (um) dia da publicação.  
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14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução do objeto desta ata, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no mercado. 

 

15.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a 

Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta ata e iniciar outro processo licitatório. 

  

15.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da ata serão publicados na imprensa oficial 

e divulgados em meio eletrônico.  

 

15.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 

mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.  

15.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá cancelar o 

registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e 

adjudicação para esse fim.  

 

15.3. Durante o período de validade da ata de registro de preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a 

superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

15.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre 

mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da ata de registro de preços.  

 

15.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

16.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documento exigido para o certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar 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 impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal; 

 

16.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos: 
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a)  Pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);  

b) Pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% 

(dez por cento) do valor total contratado; 

c)  Pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data notificação da rejeição: 0,3% 

(zero virgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 

d) Pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto 

nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 

 

 

16.3. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, 

a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da 

rescisão contratual. 

 

16.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e 

recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

 

16.5. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação de multa ao 

contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do contrato, caso esta tenha sido 

dada em dinheiro. 

 

16.6. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte Pronta 

execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 

 

16.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente, 

conforme determina o § 1° do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

16.8. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para 

que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, ORGÃO GERENCIADOR e 

FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

 

Paulista, 20 de Dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

    Srª Jaqueline Moreira da Silva                                                                                       João Pedro Tanos dos Santos                                                                                       

   Secretária Municipal de Educação                                                                            Representante Legal – Contratada                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-20T16:28:06-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:39:18-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:39:43-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:40:26-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:41:08-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:41:30-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:41:50-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:42:13-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:42:33-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619


		2021-12-20T16:42:55-0300
	JOAO PEDRO TANOS DOS SANTOS:11484966619




