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SECRETARIA DUCA ÇÃo, E CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE

pRecÂo elerRôHtco tr" ooztzolz

PROCESSO LICITATORtO No 010/2022

CONTRATO N." ,I39/2022, QUE ENTRE S' CELEBRAM A
SEâRETARIA DE EDUcAÇÃo, EspoRTEs, cuLruRA,
TURIS'I,O E JUVENTUDE DE CHÁ GRANDE E A
EMqRESA sHtFT coaftncrc DE ARTtcos pÁRÁ
escnrónto E pApELARtA EtRELt ME, pÁRÁ os Fr rs
QUE SE ESPECIFICA.

Aos 13 (treze) dias do mês de maio de 2Q22, de umJado a SECRETARI,A DE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURISIIO E JUVENTUOE DE CHÃ GRÀNDE com sede e foro em Pemambuco,localizada à
Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dor,r Helder Câmara, Chã Grande - PE. inscrita no C.N.P.J./MF sob o
n" 30.005.98010001{6, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação. Esporles,
Crrltrrra. Ttrrrsmc e Juventurle Sr. Joel Gornes da Silva. Brasileira. divorciado. Servidor ptiblico, nonreado
por meio da Portaria No 005/2021 dalada em 04101!2021, portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402
SSP/PE. CPF no 027 .009.264-12. no uso da atribuição que lhe coníerc o ORIGINAL, ncstc ato denominado
simplesmente CONTRATANTE. e a empresa Shift Comercio de A$igos para Escritório e Papelaria
EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o rr 31.059.3í9/0001-16 estaoélecida à Rua Ananias Lacerda de
Arrdrade. No 68 * Loja 01 - Jardrm Caetés, Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550. neste ato representada
p()r seu representante legal. Sr. lvlarcio Cardim Prates, hrasileira, solteiro, representânte comercial,
rtsidenlc e donricihado enr Olinda - PE RG Nc 4 432.619 SSP/pE CPF/IVF No 847 431.824-68 . doravanle
clenonrinad.r CONTRATADA. pactuam o presente Contrato, crrja celehraçáo é decorrenle Processo
Licitatório no 010/2022 - Pregâo Eletrônico no 00712022 - Ata de Registro de Preços n" 02712022-
doÍavante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal nu 8.666 de 21 de junho de 'l 993. e
modificaçôes subseguentes: pelos termos da proposta vencedora, parte intêgíante deste contrato; pelo
estauelecido rr<l Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito púbhco. aphcando-selhes supletivarnsnte,
os princípíos da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e
condições que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecinrento parcelado cle materlal de limpeza, descartávels,
higiene pessoal e artigos infantis destinado às diversas secretarias do Município de Chã Grande e
demais Ôrgâos Participantes. c.onforme especiÍicaçôes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte
integrante deste contrato independente de transcriçâo.

Parágrafo Primeiro . O preserrte Contralo nao poderá seÍ ob1eto de cessáo ou transferêncrâ. rlo todo ou
em parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contratrldestina-se ao desenvolvimento das
atividades normais das diversas secretarias do Municipío de Chã Grande e denrais Ôrgãos Participantes.

cLAusuLÂ TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Corrtrato vigorará até 31 de dezembro de 2022,
ccrrrta<jos a tarlir cje sua assirraiura. podendo ser prorrogado. nos iermos da legislaçâo pertinente.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor rle R$ 1.162.74 (Um mil, cênto e sessênta e dois reais e setenta ê quatro centavos) refererrte ao
valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira. para a totalidade do período mencionado na Cláusula
Terceira. conÍorme detalhamento a seguir:

DESCFUÇÃO

Cera Líquida para piso - principio ativo solvente de pelrdeo
composiçáo básrca silicone. paraÍina. formol, corante, mnservante.
perfume. ê outras substancias quimicas permitídas. teor não volátêis
minimo 3,5o/o na categoria pronlo uso. acondicionado em lrasco
plásrico. contendo 500 nrl. produlo com reqistro no Ministério da

Caixa Polylar

corn 1

Ía
(.

t? Dcsinlclantc concentÍado 5 Litros.

lo'

UNIDADE MARCA Quant, Unitárlo TotâlITEM

03 48.70 146.10

Unidâde Vofs 2/- 7.24 73.7ti
Papel higiênico de tloa qualida<le - folha dupla. goÍrado. picotado. na
cor branca, med,ndo 40mx1ocm. perfumado. sem relevo, composto
da fibÍas celulósicasi oaturais exceto aoaíâs de pacel. tubete

FarCo, Martpel 2 55.00 6ri0,00
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Pacote

I
Trelosa

medindo 40mx1ocrn. embalagem com boa vrsibilidaoe do produlo

FÍalda rnfantil tamaÍrho P: Fraldas descanáveis rnÍantil, tarnanho
pequeno. Formato anatômico, tipo calça, com fecharnento na crntura
por rneicr de Íitâs adesivas reposicíonáveis, barrerras protetoras
antivâzamento. pata cr'ança com peso cte até 6 kg. atóxica.

conten 4 rolos caca.com 16

ht

22.86OB75

SECRETARIA DE EDTJCAÇÃO, S, CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE

Parágrafo Primelro - Os pagamentos seÍão eÍetuados mediante crédito em conla conente da contratada.
por ordem bancária. em até 30 (trinta) dias consecutivos a contar do recebinrento definitivo. quando
manliclas a.1 mesmâs condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qr.ral tenha
concorrido à contratada.

Parágraio Segundo - Os pagalnerrtos serâo realizados irrtegralnrente, ern correspondêrrcia co[n os
p«rdutos eÍetrvamente entregues nc mês antenor ao'do pagamento.

Parágrafo Tercelro - A nota fiscal devidamente atestada dev rrá ser apresentada na Secretaria de Finanças
do Município de Chã Grande/PE. Localizada na Avenida Sã- José. n" 101. Centro. Chá Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regulandade do FGTS - CRF, comprovando regulandade conr o FGTS:
b) Certrdâo Negativa de Debitos Relâtivos a Trrbutos Feclerais. Divida Ativa da União e INSS.
expedida pela Secretarra da Receita Federd do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexrstência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
d) Prova da regularidade com as Fazendas Estaclual elíúunicipal do domicílio ou sede da
contratada.

ParágraÍo Quinto - O pagamenlo será realizado. após a apresentação pela Contratada da nota fiscal
devidamen'.e preenchida e indicação do banco, agência e conta bancaria da empresa que receberá o valor
do r.»bjeto.

ParagraÍo Sexto - Não haverá, sob hipótese algunra. pagaÍlento anterlpado.

Parágrafo Sótimo - Nenhum paganlento será efetuado à adludicataria enquanto pendente de liquidaçáo
qualquer obrigação. Esse Íato nâo será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaçáo
monetária.

Parâgralo Oitavo - A nota Íiscal que for apresenlada com erro. ou observada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento. será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para paqamento será iniciada a partir
rla respectiva regularizaçào.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contretada não gerarão direito a
qualquer atualizaçâo.

Parágrafo Décimo - A adjudrcatária não poderá apresentar nota fislal/fatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

ParágraÍo Décimo Prirneiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos d<l frete.
embalagenr, e todos e quaisquer tributos. selam eles socrars. trabalhrstas previdenciárros, fiscais,
comercrais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do conlrato.

cLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÀO MoNETARIA - ocorrenclo atraso no pagamenro, e riescte que
para tanto. a contratada não tenha concorriclo de alguma Íornra; haverá incrdêncra de atualizaçâo monetária
sobre o valor devido. pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida eÍttre a data Íinal pievista para o
pagamento e a data de sua eÍetiva realização.

GLAUSULA SEXTA - oO nÉruusfE - Nâo será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do
Contrato.

182.88
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SECRETARIA DE EDUcAçÃo, EsPoRTEs, oULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE

Parágrato Único - Fica asseguratlo o reequilÍbrio econôrnico-íitranceiro irricial do Contrato, mediante a
superveniência de íato imprevisível nos termos e forma estat >lecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocação da cont?atada, cuja pretensão deverá estar suÍicientemente comprovada através de
docunrento(s).

cLAusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deveráo
ser entregues no Alnroxarifado Central. localizaclo na Rua Joaquim José Miranda, nn 19-A - Manoel Simôes
ttarbosa - Chã Granrle - PE (Salão Paroquial), ocasrão em que será procedida a conferência dos proclutos

entregues. e a veriÍicação se estão de acordo com as características e quantitativos descritos na Ordem de
Fornecimento.

PaágraÍoPrimeiro: Os produtos deverão ser entregues ern até 03 (tr[s] dias corridos, e do recebimento
cla Orclem de fornecimento. emitida pelas Secretarias e Ôrgâos solicitantes do Município de Châ Granrle,
no horário de 07h00min as 13hü)mln. i

Parágrafo Segundor Os produtos serão recebidos definitivamente apôs a veriÍicaçâo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo cle valictade dos produtos. não poclerá ser inÍerior a 06 (seis; meses contactos
a partir da data de êntrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pelas
Secretarias e Ôrgãos solicitantes do Município de Chá Grande.

Parâgraio Quarto: O transpohe, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Municípro ou aos Orgãos Participantes.

Parágrafo Quirúo: O recebirnento provisorio ou definitivcl do serviço e do objeto nâo ex<Jui a
responsabilidade da Contratada pelos prguízos resultantes da inconeta execução do contrato.

Paràgrato §exto: A Contratada ficará obrigada a trocaÍ o produto que vier a ser recusado por náo atender
à especificação do Anexo lllOrclem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administraçãc,
ou importe na relevância das sançÕes previstas na legislação vigente. Q prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas contadas em diás úteis, a contar da notificação à
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Paràgralo §étimo: Os produtos serâo recebidos de rnodo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidade
do forneceior beneficiário os padrôes arlequados de segurança e quaíidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parâgrafo Oitavo - Será designado o servidor Sérgio Fernandes de Garvalho. Secretário Municipal de
Governo, matrÍcula 346922, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora Cristiane Maria da Silva,
copetra, matrícula no 344593, conro FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da entrega dos produtos, anotando em regist« próprio todas as ocorrências relacionadas à
execução e determinaçáo. tudo o que Íor necessário à regu.arização de falhas ou defeitos observados na
execução do Contrato.

cLÁusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontraração depende de autorízação prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre os requisrtos de qualiíicação técnica,
alénr da regularidade fiscal e trabalhrsta necessários à execuçâo clo obyeto.

Parágrafo Primelro - A Contratada, na execução do contrato. sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais. poderá subcontratar parte do objeto deste lermo de referência, até o limite máximo de
30%. com prévia aulorização das diversas secrelarias do Municípidde Chá Grancle e demais Orgáos
Participantes.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela períerta execuçao contratual, cabendo-lhe realvar a supervrsác e coordenaçao €las
atividades oa subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo rrgoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçâo.

cLAusuLA NoNA - DAS OBRIGACOES OA CONTRATADA - E responsabilidade cla CONTRATADA a
execuçâo obieto contratual em estreita observância da legislaçâo vigente para contrataçôes públicas, as
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SECRETAR'A DE EDUCAçAO, S, CULTURA,
TUR'SINO E JUVENTUDE

I
especificaçÕes técnicas contidas no edrtal e seus anexos. bem como em suas propostas, assunrind<t
integralmente as seguintes obrigaçôes:

a) l'ornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicaçôes reÍerentes à marca/Íabricante, Íicanclo sujeita à multa estabelecida no
contrato. bem corno às prescriçoes da Lei das LicitaçÕes e Contratos Administrativos, respondendo
pelas consequências de sua inobservância total ou parcial:

b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, con'l as condiçÕes de habi''tação e qualificação exigidas no Termo de
Reíerência,

c) Atender ao chamado e/ou à correção do deÍeito dentro do prazo estabelecido neste instÍumento
A Não realizaçao dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContrato;

d) Aceitar, nas mêsmas condições de sua proposta, ns acréscimos ou supressões do Íornecimento
ora contratado, que porventuÍa se fizerem necessários, a critório da Contratante;

e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no trânsporte dos objetos
qualquer que seja sua causa; I

0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer íato extraordináno ou anormal que ocoÍreÍ no
íornecimento do objeto contratado;

g) Ârcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do obieto, em caso de
reposiçâo do mesmo,

h) Prestar esdarecimentos ao Contratante. quando sohcitado, no que for reÍerente à entrega e a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produlos:

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos er ?ntuais causados à contratante ou a terceiros
no Íornecimento ora a]ustado, não excluindo ou reouzindo tal responsabilidade à Íiscalização ou
acompanhamento realizado pela Contratante;

i) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçôes
sociais previstos na legislaçâo social e trabalhista em vigor. obrigando-se a saldá-los na época
própria. vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
MUNICIPIO;

k) Responsabilizar-se por todos os sncargos ítscars e comerct3rs resullantês desta contratação.

l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto ob1êto do presente Contrato, e todos os ônus.
relativos ao fornecimento, inclusive Írete. desde a origem até sua entrega no local de destino. bem
como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto ob.ieto do presentê termo:

m) Entregar o produto acondicionado de íorma adequada garantindo sua integridade física;

n) Responsabilizar-se por quaisquer nrultas ou despesas de qualquer nalureza em decorrênoa de
descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato. clispositivo legal ou regulamento, por
sua partei

o) Observar rigorosarnente todas as especificações prais. que originou esla contrâtação e de sua
proposta;

p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firnra para contato e intermediação
junto à contratante.

CLAUSULA DÉCtÍvlA - DAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE - São obrigaçÕes do Município de Chã
Grande:

a) Receber o obieto nas condiçÕes estabelecidas neste ContÇo;

b) Verificar a conformidade dos trens recebiclos com as e constantes no Termo de

\.
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SECRETARIA DE EDUCA çAO, E CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE

Referência e da proposta para fin§ de aceitação e recebimento deÍinitivo.

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperíerções. falhas ou irregularidades veriíicadas
no objeto Íornecido para gue seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçoes da Contratada através de servidor
responsável designado;

e) Eíetuar o pagamento à Contratada no valor correspondenteLo fornecimento do objeto, no pÍa&
e forma estabelecidos neste Contrato;

0 Fornecer atestado de capacidade tócnrca quando solcitado. desde que atendidas às obrigações
contiatuais: 

i
g) A Admrnistraçâo nào responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratacla com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer clano causado a
terceiros enr decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cLÁusuLA DÉctMA PRtingRA - DAs PENALIDADES - Com Íundamento no Aí. 7- da Lei Federal n.o

10.52012002, ficará impedidode Lcitar e conlratar com a A.minrstraçâo Pública Municipal, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem preiuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e
demais cominaçÕes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objetot
c) Falhar na execução do contrato;
d) Nâo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no píazo estabelecido:
e| Comportar-se de modo inidôneo;
f) Não mantiver a proposta: I
g) Deixar de entregar docurnentação exigída no çertame;
h) Cometer Íraude fiscal;
i) Fizer declaração falsa,

Paràgralo irrlmeiro - Para condutas desc/itas nas alíneas "a", "d", "e", "[., "9", "h" e 'i", será aplicada multa
de no máximo 30% (trinta por cento)do valor do contrato.

Paúgraio Segundo - O retardamento da execução previsto na alínea "b". estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execu( áo do contrato, após 07 (sete) dras, contados
da data constante na drdem de Íornecimento;

b) Deixar de realizar. senl causa jusüficada, as obrigaçôes deÍinidas no contrato por 03 (três) dias
seguídos ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de íalha na execução do contrato,
de que trata a alínea "c'. o vdor relativo às multas aplicadas em razào do ParágraÍo Sexto.

ParágraÍo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subilem "c" estará configuracla quanclo a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstasha tabela 3 do item Parágrafo Sexto
desta cláusula. respeilada a graduação de inÍraçÕes coníorme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20
(vinte) pontos, cumulativamente.

Grau da lnfração Pontos da lnfração
1 I
I 3
3 4
4 5

5
6

B

10
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Chã Grande

LSECRETARIA oe eauceÇÃ O, ESPORTES, CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE

Parágrafo Quinto - O comportarnento previsto no Parágrafo Ouarto estará configurado quanclo a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágraío único, 96 e 97, parágrafo único,
da Lei no 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimenlo das obrigaçôes :ontratuais, a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabdlecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

Por item e por
ocorrência

10

ParâgraÍo Sótimo - A sançâo de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento
de licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta dáusula.

Parágrafo Oltavo - As infra@es serão consideradas reincidentes se. no prazo de 07 (sete) dias conidos a
contar da aplicação da penalidade. a ContratarJa cometer a mesÍIra infraçâo, cabendo a aplicaçáo em dobro
das multas correspondenles, sem prejuízo da rescisão contratual.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Plocesso Administrativo de Aplicação
de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o dtsposto no Oecreto Estâdual ne 42.19112015 e no Decreto
Estadual n" 44.94812017.

Parágrafo pócimo - A critério da autoridade conrpetente. o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a ser eÍetuado ao conlratado.

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reíere o descumprimento da obrigação.
2 0.4olo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descurnprimento da obriqação.
3

4
0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.
1,6% sobre o valor da ordem de íomecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇão.

5 3,2olo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se referg o descumprimento da obriqaÇão.
ti 4.0o/o sclbre o valor da ordem de fornecimento a que se referá o descumprimento da obriqação

Item Descrição
r Íornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter

permanente, ou deixar de providenciar reconlposicão complementar

Grau lncldência

1 2 Por Ocorrência

2
Forrrecer informação pérfida de íornecimento ou substiturr material licitado
oor outro de qualidade rníerior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de Íorça maior ou caso fortuilo,
os fornecimenlos contralâdos.
Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do objeto do
contrato.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

4 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela Fiscaltzação, sem
motivo iustificado.

5 Por Oconência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou gue cause clano
fisico. lesâo corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do ContÍatante quaisquer equipamenlos ou
materiais de consumo previstos enr contrato, sem autorização prévia. 1

Por item e por
ocorrência

I Manter a documenlação de habilitação atualizada 1

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalização.

I Por Ocorrôncia

Cumpnr determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por Oconência

11 Cumprir determinaÇão íormal ou instruÇão complementar da FiscalizaÇão. 2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas. após reincidência formalmente notiftcada pela
unidade Íiscalizadora.
Entregar a garantia contratual eventualmente exig; la nos termos e prazos
estipulados.

3
Por item e
ocorrência

por

13 1 Por dia
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SECRETARIA DE EDL|CAÇÃO, ESPORTES, CUL TURA,
TURISMO E JUVENTUDE

PaágraloDécimo Primeiro - A1És esgotados os meios de execuçâotireta da sanção de mulla indrczdos
no Parágrafo Décimo acima. o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicaçâo oficial.

Parágrafo §éclmo Segundo - Decorrido o prazo previslo no Parágrafo Décimo Terceiro. o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágraio Décimo Tercelro - A Admrnistraçâo poclerá, em situaçôes excepcionais devidamente motivadas
efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedrmento admínistrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÀO - N Intxecu ção total ou parcial do presente Corrlrat<l
cnsolará a sua rescisão. comas consequêncras contraluais l as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - Inadlmolemento lmoutáTel à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente. o presente Contrato nas hipóteses previstas rro artigo 78 I a Xll e XVlt da Lei 8.ô66/93
sem que caiba â contratada direito a qualquer inclenização, sem preiuízo das penalidades pertinentes em
processo adrninistrativo regular.

Parágrafo Sêgundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente. mêdiante a ocorrência
da hipótese pÍevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

I
Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelnrerrte. por acordo entre as
paíes: reduzida a termo no processo de licitação. desde que haja conveniência para a Administração. Aíigo
79, ll da Lei 8.666/93.

,
Parágrafo Querto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a resctsão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da corrtratada será esta ressaroda dos prejuízos regularmerrte comprovados
que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Sexto - A resciSão adnrinistrativa ou amigável será precedida de autorizaçáo escrita e
funclamentada. Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPE§AS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos. tarifas e despesas decorrentes da execução do obieto deste Contrato.

Parágrafo Únlco; Seráo da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários. fiscais e comerciais, decorrentes da execução do C<lntrato. Artigo 71 da Ler 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA OUARTA- DOS RECURSOS ORCAMENTÁR|ÔS - As despesas dêcorrentes deste
Conlrato correráo por conta dos recursos a seguir especiÍicados.

cLAusuLA DÉclMA QUINTA - OA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas
e danos qu4 vier a sofrer o contratante, ou terceiros. em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa. da
contratada ou de seus prepostos. independentemenle de outras cominaçÕes contratuais ou legais a que
estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade. a íiscalizaçâo ou o acompanhanrento
pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666i93.

cLÁusuLA oÉcliiA sExTA - oos AcRÉsclMos E SUPRESSoES - A quantidade iniciatmente
contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos lir.rites previstos no parágraÍo primeiro do artigo
65 da Lei n" 8.666/93.

GLÁUSULA DÉclMA SÊTIMA - DAS ALTERACÔES - As alterações. porventura necessárias. ao bom. e
íiel cumprimento do obieto deste Contrato serâo efetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei 8.666/93. através
de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA OTAVA - oO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca cJe

Gravatá/PE. excluÍdo qualquer outro.

E. por estarem lustos. e acordados. Íirmam o presente Contrato enr qrlrtro vias de igual teor, e para um só
eÍeito legal, na presença das testemunhas que também asstnam.
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