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sEcRErÁ ruA MUNtctpAL DE EDUcAçÃo, EspoRrEs, àULTURA, TttRtsuo
E JUVENTUDE

PREGÃO ELETRÔNICO NO OO7 12022

PROCESSO LICITATORIO NO 01 OI2O22

CONTRATO N.O 21112022, QUE ENTRE S' CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTLJRA,
TUR'SMO E JTIVENTIJDE DE CHA GRANDE E A EMPRESA
TELMA LTTCIA DA SILVA ME, PARA OS F'A'S QUE SE
ESPECIFICA.

Aos22 (vinte e dois) dias do mês de julho de2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCIçÃO, ESPORTES,
GULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CuÃ em].loE com sede e foro em Pernambuco, localizada à
Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.9801000í-86, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação,-Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por
meio da Portaria No 00512021 datada em 04lO1l2O2í , portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.2il-12, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Telma Lúcia da Silva ME, inscrita no CNPJ sob o n'
01.005.2021000í-99, estabelecida à Rua Severina Pereira de Oliveira, No 197 - José Maciel, Belo Jardim/PE *
CEP: 55.151-655, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Telma Lúcia da Silva, portadora da
Carteira de ldentidade No 2.683.408, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Pernambuco, CPF/MF No 397.393.25,4-91, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente
Contrato, cuja celebração é decorrente Processo Licitatório no O1O|2O22 - Pregão Eletrônico no 00712022 -
Ata de Registro de Preços n" O2812O22 - doravante denominado PROCESSO e quê se regerá pela Lei
Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiÍicações subsequentes; pelos termos da proposta vencedora,
parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçôes de direito
privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de material de Iimpeza, descartáveis,
higiene pessoal e artigos infantis destinado às diversas secretarias do Município de Châ Grande e demais
Órgãos Participantes, conforme especificagões e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste
contrato independente de transcrição.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais da Secretaria Municipal Ce Educa@o, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude e
Departamentos correlacionados.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O preseirte Contrato vigorará ate 3í de dezembro de 2}22,contados
a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçáo pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - Do vALoR E coNDicÕES DE PAGAMENTo - Atribui-se a esse Contrato o valor de
R$ ííí,92 (Cento e onze reais e noventa e dois centavos) referente ao valor total do objeto previsto na
Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a
seguir:

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratada.

111 ,9246

Papel higiênico comum - folha simples, gofrado, sem
picote, na cor natural, medindo 40mx1Ocm, composto de
fibras naturais e aparas de papel, fardo ccm 15 pacotes
contendo 4 rclos cada pacote.

Fa:'do Supremo 04 27,98
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Pârágrafo Segundo - Os pagamentos seráo reâlizados iniegralmente, em correspondência com os pÍodutos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrâfo Terceiro - A nota Ílscal devidamênte atestada deveÍá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
Municipio de Chá Grânde/PE, Localizada na Avenida São José, n" '10'1, Centro. Chá Grande/PE.

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

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, crmprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federaas, Divida Atava da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) CeÍtidão Negativa de Débilos Trabalhistas - CNDT, expedida p€la Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência dê débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sedê da
contratada.

Parágrafo Ouinto - O pagamento será realizado, apôs â apresentaÉo pela Contratada da nota fscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que re@beÉ o valor do
ob.ieto.

Parágrafo Serto - Náo haveÍá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

PaÉgreío Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaçáo
qualqueÍ obrigaÇão. Esse fato não será geradoÍ de direito a reajustamento de pÍeços ou à atualizaÉo
monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que Íor apreseÍ,tâde com êrro, ou observada qualquêr ciÍcunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à conlratada, paía ccrreção e nesse c:rso o prazo previslo no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto paía pagamenlo seÍá iniciada a pârlir da
respecliva regulerizaçâo.

Parágrafo Nono - Eventuais alrasos nos pagamentos impúáveis à conlratada náo gerarão direito a qualquer
atualização.

Parágrefo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/II/F diverso do
rêgistrado no Contrato.

Parágrafo Décimo PÍimêiro - Deverão estaÍ inclusos nos preços apresenlados lodos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquêr tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais, comerciais ou
de qualquer outra natuÍêza resultantes da execução do contrâto.

cúusula QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - Ocorrendo alrâso no pagamento, e desde que
para tanto, a contratada náo tenha conconido de alguma íorma; haveÉ incidência de atualização monetáÍia
sobre o valor devido, pela variãçáo acumulada do IPCA,/IBGE ocorída entre a data fnal prevista para o
pagamento e a data de sua efetiva realizâção.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido Íeaiuste ou correção monêtária âo valor do
Contrâto.

Patágraio Único - Fica assegurado o reêquilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e Íorma estabeleciCa no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocâÉo da contratada, cuja prêtensáo deverá estar suÍicienlemenle comprovada atÍavés de
documento(s).

cúusuua SET|MA - DA ExEcuCÀo Do oBJETo Do coNTRATo - os produtos adquiridos deverão ser
entreguesnoAlmoxarif@Miranda'no19-A_ManoelSlmoes
Barbosa - Châ Grande - PE (Saláo Paroquial), ocasião em que será procedida a conferência dos produtos

entregues, e a verifrcaçáo se estão de acordo com as características e quantilalivos descrilos na Ordem de
Fornecimento.

Parágrafo Primêiroi Os pÍodutos deverão sêr entregues ern até 03 (três) dias corridos, e do Íecebimento da
Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria de ducâÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do
Municipio de Chã Grande, no horáÍio de 07h00mi í 3h00min
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Parágrafo Segundo: Os produtos seráo recebidos deÍinitivamente apôs a veriÍicáção da qualidade e
quantidade dos produtos e mnsequente aceitaçáo, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Quarto: O transporte, caÍga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteraormenle a pela Secretaria de Educâçáo, Esportes, Culturâ, Turismo e
Juventude do MunicÍpio de Chá Grande.

Parágrafo Séümo: Os pÍodulos seráo recebidos dê modo imediato e delinitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedor beneÍiciário os padrÕes adequados de segtrmnça e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detecladas quando da utilização dos mesmos.

PaÉgrafo Oitavo - Será designado o servidor Sérgio lsenrandês dê Cervelho, Secretário Municipal de
Governo, matricula 346922, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora Cristiane Maria da Silva, copeira,
matÍicula no 344593, como FISCAL DO CONTRÂTO, responsável pelo acompanhamento e fscalizaçáo da
entrega dos produtos, anotando em rêgislro próprio todas as ocorrências relacionadas à execuÉo e
determinação, tudo o que for necessário á regularização de falhas ou deíeitos observados na execuçáo do
Contrâ1o.

CúUSULA OITAVA - Ol SUACOHTR.ATICÃO - A subconrrataÉo depende de autorizaÉo prévia da
ContÍatante, a quem incumbe avaliar se a subcontÍataÉo cumpre os requisitos de qualificaçáo técnica. âlém
da regularidade Íiscal e trabalhisla necessários á execuÉo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratadâ, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, poderá subcontratâr parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo dê 30%, com
prévia autorização da Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã
Grânde

Parágrâfo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece â responsabilidade integral da
Contralada pela perfeila execuÇáo contratual, cábendo-lhe realizar a supervisão e cooÍdenaÉo das ativadadês
da subconlrataÉo, bem como responder perante a Conlratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaÇões
contratuais conespondêntês ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execuÉo objeto contratual em estreilã observânciâ da legisleção vigente para contratâçóes públicás, âs
especiíicações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo
integÍalmente as seguintes obrigações:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forrna de entrega êstabelecidos no Termo de Referência e na
pÍoposta, com indicações referentes à marca/fabricants, ficanCo sujeitâ à multa eslabelecida no
contrato, bem como às prescÍiçóes da Lei das Licitações e Conlratos Administrativos, respondendo
pelas consequências de sua incbservância totâl ou parciei;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes
assumidas, com as condições de habilitação e qualiíicação exigidas no TeÍmo de Referência;
c) Atender ao chamado e/ou à correÉo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A
Não realizaçáo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContralo;
d) Aceitar, nas mesmas condiçôes dê suâ propostâ, os âcréscimos ou supressóes do fornecimento ora
contratado, que porvenlura se Íizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integÍal responsabi
qualqueÍ que seja sua causa;

lidade so exlÍavios ou danos ocorridos no transporte dos objetos,

Paá,gralo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, náo poderá ser infêrior a 06 (seis) meses contados a
pârtir dâ dala de êntrega dos respeclivos produtos solicitados na OÍdem de fomecimênto emitida pela
Secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande.

Parágrafo Quinto: O rêcebimento provisório ou deíinitivo do serviço e do ob.ieto nâo exclui a responsabilidade
da Contratada pêlos prejuizos resultantes da incoreta execução do contrato.

Perágrefo Sexto: A Contratada ficará obrigâda â trocar ô produto que vier a ser recusado por não atender à
especiÍicaÉo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acârrete qualquer ônus à administraÉo ou
importê nâ relevância das sânçóes previstas na lêgislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) seÉ de âté 48 (quarenta e oito) horas contadas em dias úteis, a contar da notificeção à
contratada, às auas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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f) Comunicar, por escrito, à Contratânte, quâlquer falo extraordináÍio ou anormal que ocoÍTer no
fornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiÉo do objeto, em caso de
repôsiÉo do mesmo;
h) Preslar esclarecimêntos ao Contratante, quando solicitado, no que Íor referente à entrega e a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos,
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais cáusados à contratante ou a terceiros no
foÍnecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalização ou
acompânhamento realizado pela Contratânte;
j) Assumir rêsponsabilidadê por todos os gastos com encargos pÍevidenciários e obrigações sociais
previstos na legislaÉo social e trabalhista em vagor, obrigando-se a saldá-los na epoca própria, vez que
os seus empregados não mânterão nenhum vinculo empregaticio com o MUNICiPIO,
k) Responsâbilizar-se por lodos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
l) Responsâbilizar-sê pelo Transpoíe do produto objeto do presente Conlrato, e todos os ônus,
relativos ao fomecimento, inclusive frete, desde a oÍigem até sua entrega no local de destino, bem como
cumprir, as normas adequadas relativas âo transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natuÍeza em decorrência de
dêscumpÍimênto de qualquer cláusuia ou condiçâo do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por
sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especifcações gerais, que oÍiginou estâ contrataçáo e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico e ê.mail atualizados de escritório ou frrma para contato e intermediaÉo
iunto à contratante.

cúusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAÇOES DO CONÍRATANTE - Sáo obrigações da Secretaria de
Educâção, Esportes, Cultura, Turismo ê Juventudê do Municipio de Chã Grande:

a) Receber o objeto nas condições eslabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especiÍicações constantes no Termo de
Referência e da proposta para Íins de aceitaÉo e recebimento defnitivo;
c) Comunicar à Contralada, por escrito. sobre imperfeiçóes, falhas ou arregularidades verificadas no
objelo fomecido para que seja substituído, repaÍado ou corÍigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimenlo das obrigeçôe3 dâ Contratada âtravés de servidor
responsável designado;
e) Efetuar o pagamento à Ccntratada no valor correspordente ao Íomecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Contrato;
0 Fornecer alestado de capâcidâde tácn;ca quando solicitaCo, desde que atendidas às obÍigações
contratuais:
g) A Administração não respondeÍá pDr quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculadas à execuÉo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrênciâ de ato da Contratad3, dê seus empregâdos, prepostos ousubordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - COTN fUN'JAMENIO NO ATt, 7'dA LEi FEdêTAI N.O

10.52O|2OO2, Íicará impedido de licitar e contratar com a AdminislraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo dê multa de até 30% (trinta por cen!o), do valor eslimado para ARP e demais
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Aprêsentar documentaÉo falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução Co objeto;
c) Falhar na execuçáo do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Conlíalo no prazo estabelêcido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Não mantiver a proposta;
g) Dêixar dê êntregar documentâçâo exigida no certame;
h) Cometer fÍaude íiscal:
i) Fizer declaração falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alineas.a", "d", "e", "f, "9"; 'h' e "i", será aplicada multa de
no máximo 30% (trintâ por cento) do vâlor do con{ralo.

Parágrafo Segundo - O retardamento da
Contrâtada:

previsto na alínea "b", estará conÍigurado quando a

\l
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e) Deixar de iniciar, sem causa justificada, â execuçáo do contrato, apôs 07 (sete) dias, contados da
data constante na ordem de íornecimenlo:

Parágrafo TeÍceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falhâ na execuÉô do contrato, de
que trata a alinea "c", o valor Íelativo às multas aplicadas em razáo do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuÉo do contrato prevista no subitem "c" estará conÍigurada quando a
Conlratada se enquadrar em pelo mênos uma das situâÉes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto
desta cláusula, respeitada a grâduaÉo de infrâções conforme a tabela 1 a seguir. e alcançar o total de 20
(vinte) pontos, cumulalivamente.

TABELA 1

Grau da lnfrâção Pontos da lnfrâçâo
1 2

2 3
3 4

5
5 8

10

Parágrafo Quinto - O comportâmento previsto no Paràgràfo QuaÍto estaÍá conÍlgurado quando a Contratada
executar atos lais como os descrilos nos artigos 92, paégrafo único, 96 e 97, paÍagÍaÍo único, da Lei no

8.666/1993.

Perágrefo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administraçâo aplicârá multas
confoÍme a graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

P os NS A SEGUIR DEIXAR DE

Grau CoÍrespondénciâ
I 0,270 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrioacáo
2 0,4% sobÍe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrioaÇão
3 0,8% sobre o vâlor dâ ordem de fomecimento â que se refere o descumprimento da obrigâÇáo
4 1,6yo sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a que se reÍeÍe o descumprimento da obriqaÇáo
5 3,2yo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

Itêm Dêscrição qrâu lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar dê providênciar recomposiÇão complementar.

Por Ocorrência

2
Fornecer informaÉo pérÍida de fornecimento ou substituir material
licitado poÍ outro de qualidade inferior.

2 Por OcorÍência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuilo.
os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

4
Utilizar âs dêpendências da Contratanle para Íins diveÍsos do objeto do
contrato.
Recusar a execuçáo de Íornecimento Ceterminado pela FiscálizaÉo,
sem motivo justiÍicado.

5 Por Ocorrência

5 5 Por Ocorrência

6
Permitir siluaÉo que crie a possibilidade de causaÍ ou que cause dano
fisico, lesão corporal ou consequências l€lais. 6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contralo, sem autoÍizaÇáo prévia.

Por item
ocorrência

e por

I Manter a documentaÉo de habilitaÉo atualizada 1
e porPor itêm

ocoÍrência

9
Cumprir horário estâbelecido pelo
FiscalizaÉo.

contrato ou
{À

detêrminado pela ,1 PorOconência J
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b) Deixar de realizar, sem causa justiÍicada, as obrigações deÍinidas no contrato por 03 (kês) dias
seguidos ou por 10 (dez) dias intercâlados.
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SEaRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAçÃo, EspoRrEs, aULTURA, TURrcMo
E JUVENTUDE

Cumprir determinação da Fiscãlizaçáo pãra controle de acesso de sêus
funcionários.

'10 1 Por Ocorrência

11 2

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidênciâ formalmente notiÍicada pela
unidade fscalizadora.

3
Por item
ocorrência

e por

13 1 Por dia

Cumprir determinaÉo formal ou instruÉo complemenlar da
F isca I o

EntregaÍ a gaÍanlia conlratual eventualmente exigida nos termos e
razos est ados

Perágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitar e contralar êstabelecida no CapuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçÕês seráo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a
contar dâ aplicação da pênalidade, a Contratada cometeÍ a mesma infração, cabendo a aplicaÉo em dobro
das multas conespondentes, sem preiuizo da rêscisáo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma pênalidade será aplicada sêm o devido Processo AdministÍativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19112015 e no Decreto
Estadual no,14.9481201 7.

PaÉgrafo Décimo - A critério da autoridade comp€tente, o valor da multa poderá ser descontãdo do
pagamento a ser efetuado ao contratado.

Paíágrafo Décimo Primêiro - Após êsgotados os meios de execuçáo direta da sanÉo de multa indicados no
Parágrafo Oêdmo acima, o contratado se[á notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da comunicaçâo oficial.

PeÉgrafo Oécimo Sagundo - Deconido o prazo previsto no ParágraÍo Dêcimo Terceiro, o contratante
encâminhaÍá a multa para cobÍança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A A.dministraçáo poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a rêtenção cautelaÍ do valor da multâ anles da conclusâo do procedimento adminislralivo.

cúusuLA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃo - A inexecuÉo total ou parcial do pÍesente Contrato
ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e âs previstas êm lêi ou regulamento.

Pa.ág rafo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratade O contrâlânte poderá rescindir
administrativamenle, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666193
sem que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÇão, sem prejuízo das penalidâdês pertinêntes em
processo administrativo regular.

PaÉgrefo Segundo - O presenle Contrato poderá ser Íescindido consensualmenle, mediante a oconência da
hipótese prevista no inciso XVll do aÍtigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrefo Terceiro - O presente Contrato poderá ser Íescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitação, desde que hâ.ia conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da
Lei 8 666/93.

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

Parágrafo Quinto - Quando a rescasão ocorrer com Íundamento nos incisos Xll a XVll do a(igo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcidâ dos prêjuízos regularmente comprovados que
houver soÍrido. Artigo 79 paégraÍo 20 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaçáo escrita e
fundamentada. Arligo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despe tes da execuÉo do objelo deste Contrato
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Perágrefo Único; Seráo da contratada todas as despesas decorrentes de encárgos trabalhistas.
previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. AÍligo 71 da Lei8.66ô/93.

clÁusull DÉcrMA oUARTA - T tos - As despesas decorrentes deste
Contrato correráo por conta dos recursos a seguir especiÍicados rgão: 5000 - Secretâria de EducaÉo,
Esportes, Cultura, Íurismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de EducâÇão, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude - Atividade: '12.361.1201.2.37 - Manutençáo da Sesetaria de EducaÇão e Gestão de Ensino -
Elemento de Despesa: (573) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CúUSULA DÉclMA QUINÍA - DA RESPONSABTLIDADE CtvtL - A contratada responderá poÍ perdas e
danos que vier a soÍrer o contratanle, ou teÍceiros, em razão de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da
contratada ou de seus prepostos, independenlemênte de outras cominações crntratuais ou legâis a que estiver
sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a ÍiscelizaÉo ou o acompanhamento pêlo
contÍatante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉcli,lA sEXTA - Dos AcRÉsclMos E sUPRESSoES - A quantidade iniciatmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites prêvistos no parágraÍo primeiro do artigo ô5 da Lei n"
8.666/93.

CúUSULA OÉCtffl SÉftfrta - OAS ALTÉRACÔES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e íiel
cumprimento do objeto deste ContÍâto seráo efetivadas na Íorma do artigo ô5 da Lei 8.666/93, através de
Têrmo Aditivo.

CúUSULA DÉC|ÍúA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de GravatíPE,
excluído qualqueÍ outro.

E, por êslarem justos, e acoÍdados. Íirmam o presenle Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só
efeato legal, na presença das testemunhâs que também assinam.
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cPF/rYrF N. ô27.009.264-12

Secretário Municipel de Educação, EspoÍtes,
Cultura, Turismo e Juventude
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TESTEMUNHAS:


