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SEâRETARLA MUN|C\PAL DE EDUCAçAO. ESPORIES, CULTURA, TIJRISMO E
JUVENTUDE

PREGÀo ELETRôNlco Nô 01B/2021

pRocESSo r-rcrraróRto N" o3o/202í

CONTRÂTO N.O 23112022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
sEcRErÁR A DE EDUcAÇÃo, EspoRrEs, )ULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE DE cHÀ GRANDE E A
EMPRESA COMERCIAL FERRUD COMERCIAL LTDA
EPP, PARA OS F'IVS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 04 (quatÍo) dias do mês de agosto de 2022, de um lado a SECRETARTA DE EDUCAÇÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE com sede e foTo em
Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmaía, Chã Grande - pE,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelo seu Gestor e
Secretário de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomês da Sllva, Brasileira.
Casado, Professor ê Farmacêutico, nomêado por meio da Portaria N. 005/2021 datada em c/,1011202i,
poÍtador da Carteira de ldentidade n 5.322.402 SSP/PE, CPF no O27 .009.264-12, no uso da atribuiçào
que lhe conÍere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
FERRUD COMERCIAL LTOA EPP, CNPJ No 03.035.083/000í {7, com sede à Rua Leandro Barreto,
no 1361, Loja 004 - Jardim Sáo Paulo - Rêcifê - PE, CEP: 50.790-000, representada por seu
Representante Legal, SÍ. José Rubenildo Pereira da Silva, portador da Cârteira de ldentidade No
2.353.698, expedida pela SêcÍetaria de SeguranÇa Pública do Estado de Pernambuco, CPF/MF No
329 953.344-49, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja
celebraçáo é decorrenle do Procêsso Licitatório no 030/2021 - Pregão Elêtrônico no 018/2021 - Ata
de RegistÍo de Preços n'069/202'l - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lêi
Federal no 8.666 de 2l de junho de 1993, e modificações subsêquentes; pelos termos da proposta
vencedora, paíe integrante deste contrato: pelo estabelêcido no Edital e seus anexos, pelos preceitos
de dirêito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Gêral dos Contratos e as
disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a segutr

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de utênsílios de cozinha, em
atendimento as necessadades dã Rede Municipal dê Ensino de Chã Grande, conÍormê especiíicaçóes e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independentê de transcriçáo.

ParágraÍo Primeiro - O presente Contrato náo poderá ser objêto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA . DA FINALIDADE - o objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividâdes normais da SecretaÍia de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, através
das Escolas e Creches (CMEI).

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O pÍesente Contrato vigorârá ate 3í de dezembro de 2022,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaÇáo pertinente.

CLÁUSULA QUARTA _ DO VALOR E CONDIC OES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor de RS í.246,50 (Um mil, duzentos e quarenta e seis reais ê cinquenta centavos) referente ao
valor total do objeto previsto na Cláusulâ PrimeiÍa, para a totalidade do período mencionado na
Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEM - EXC R EE 3/

ITEM DEscRlÇÃo MARCA UNIDADÊ QUÁiITIDAOE LJnikiÍio Íotal
10 EspÍemec,oÍ de alho com 05 utilidâdês [,4K UND 05 9.50 47.50
15 Ganafa térmica: com capacidade parâ 1.8 litros,

com sislema de pÍessào. jato íorte e preciso, tnvicta 05 72.00 360 00UND
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ampola de vidro, corpo eÍfi plástico, manlém a
tempeÍatura (quenle ou fria) aproxamadamenle poí 6
horas cor preta

23
Panela de pressão clock de 3,51 com fechamenlo
intêrno em aluminio polida lpam UND 05 69.00 345,00

27
Pote plástico ' com tâmpa rosqueável para
mantimento; tamãnho médio; capacidade de 500mli
em plástico; .edondo

Ercaplast UND 10 5.40 54.00

Xicaíâ com pires - em vidro; paaa café; com púês
com capacidade de 80 ml; cor transparente

Duralex U ND. 50 880

Parágrafo Pdmeiro - Os pâgamentos seráo efetuados mediantê crédito em conta corrente da
contratada, por ordem bancáía, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contâr do recebimento
deflnitivo, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso náo haja fato
impeditivo paía o qual tenha concorrido à conlratada.

ParágraÍo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondêncja com os
produtos efetivamente entregues no mês antêrior ao do pagamento.

ParágraÍo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá sêr apresentada na Secreta a de
Finanças do Município de Chá Grand€/PE, Locâlizada na Avenida São José, n' '101, Centro, Chã
Grande/PE.

ParágraÍo Qulnto - O pagamento será realizado, após a apresêntaçáo pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valor do obieto.

PaÍágrafo Sexto - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

PaÉgrafo Sétimo - Nenhum pagamento seÍá efetuado à adjudicatária enquanto pêndente de
liquidação qualquer obrigaçáo. Esse fato não será gerador de direito a Íeajuslamento de preços ou à
atualizaçáo monetária.

ParágÍafo Oitavo - A nota flscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstincia
que desaconselhe o pagamento, será dêvolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primeiro sêrá interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será
aniciada a partir da respectiva regularizaçáo.

ParágraÍo Nono - Eventuais atrâsos nos pagamentos imputáveis à contratada nâo gerarão direito a
qualquer atualizaçáo.

Parágrafo Décimo -A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/falura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Oeveráo estar inclusos nos preços apresentâdos todos os gastos
frete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fisca
comerciais ou de quâlquer outía natureza resultantes da êxecuçáo do contrato.
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PaÉgraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de RegulaÍidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) CeÍtidáo Negativa de Débitos Relativos a TÍibutos Federais, Dívida Ative da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
c) CeÍtidáo Nêgativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pelâ Justiça do Trabatho,
comprovando a inexistência dê débitos inadimplidos peÍante a Justiça do T[abalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.
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cúUSUU QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e dêsde
que para tanto, a contratadã náo tenha concorÍido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçáo
monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IPCtulBGE ocorrida entre a datã final
prevista para o pagamento e a data de sua eíetiva realização.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo serà concedido reajuste ou correçeo monelária ao valor
do Contrato.

PaÉgrafo Unico - Fica assegurado o íeequilíbrio econômico-ÍinanceiÍo inicaal do Contrato, mediante a
supervêniência de feto imprevisível nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d oa Lei
8.666/93 mediante provocaçáo da contratada, cuja pretensáo dêverá estar suficientementê
comprovada através de documênto(s).

CúUSULA SETIMA - DA ExEcUcÃo Do oBJETo DO CONTRATO - Os utensílios de cozinha
adquiridos deverão ser êntÍegues na Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventudê,
situado na Avenida Vinte dê Dezembro, n' í00, Dom Helder Câmara, Chá Grande/PE, ocasião em que
será procedida a conÍerência dos utensílios de cozinha, e a verificaçáo se estão de acordo com as
características e quantitativos descritos na Ordem deFornecimênto.

Parágrafo Primeiro: Os utensílios de cozinha deveráo ser entregues êm até 05 (cinco) dias corridos,
e do recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pelo Departamento responsável da Sêcíetaria de
Educaçáo, EspoÍtes, CultuÍa, Turismo e Juvêntudê, no horário de 08h00min as í3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos seráo recebidos deÍinitivamente após a vêrificaÉo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequentê aceitaçáo, mediante atestado do setor responsável.

PaÉgrafo Tercêiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses
contados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fomecimento
emitida pelo Departamênto e Responsável da Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cullura, Turismo e
Juventudê.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos utensÍlios de cozinha correráo por conta da
ContÍatada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Município ou a Secretaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude.

PaÍágrafo Quinto: O recebimento provisóÍio ou definitivo do serviço e do objeto náo exclui a
responsabilidade da Contratada pêlos prêluizos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contralada ficaÉ obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por náo
atender à especificação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à
administração ou importe na relevância das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para
entrega do(s) novo(s) produto(s) será dê até 48 (quarenta ê oito) hoÍas contadas em dias úteis, a
contar da notificaçáo à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidadês.

Parágrafo Sétimo: Os materiais serão recebidos de modo imediato e deílnitavo, sendo de
responsabilidade do fornecedor beneficiário os padrões adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaçáo dos mesmos.

ParágraÍo Oitavo - Será designado o servidor Joêl Gomes da Silva, mâtrícula 000467. Secretário
Municipal de Educaçào, Esportes, Cultura, TuÍismo e Juventude, como GESTOR DO CONTRATO e a
servidora Maria Acilene de Melo Lima, Matrícula 00046s, Diretora de Merenda Escolar, como FlscAL
DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalizaçáo da entrega dos produtos
em registro próprio todas as ocorrências relâcionadas à execuçáo e deteÍminaçáo, tudo
necessário à regularizaçáo de falhas ou defeitos observados na execução do Contráto.
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CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONÍRATACÃO - A subcontratação depende de autorizaçáo prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliaÍ se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificaçáo
técnica, além da rêgulãridâde fiscal e trabalhista necessários à execuçáo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, podeÍá subcontratar parte do objeto destê termo de reÍerência, até o limite máximo
dê 30%, com préviâ autorização da Secretaria de Educâção.

ParágÍafo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontrataÇão, permanece a responsabilidãde
integral da Contratada pela peíeita execuçáo contratual, cabendo-lhe Íealizar a supervisão e
cooÍdenação das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CúUSULA NoNA - DAS oBRIGAcoES DA CONTRÂTADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execuÉo objeto contratual em estreita observância da legislação vigente paÍa
contrataçõês públicas, as especificaçóes técnicas contidas no edital ê seus anexos, bem como em
suas píopostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçôes:

a) Fornecer o objeto no prazo ê nâ forma de entÍega estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicaçôes reÍeíentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no
contráo, bem como às prescriÇóes da Lei das Licitaçóes e Conlratos Administrativos.
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;

b) Manter-se, durante toda a vigência e execuçáo do contrato, em compatibilidade con as
obrigações assumidas, com as condiçôes de habilitaçáo e qualificação êxigidas no Termo de
Rebrência:

c) Atender ao chamado e/ou à corrêçâo do deÍeito dentro do prazo estâbêlecido neste
instrumênto. A Não realizaÉo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida
no Conlrato;

d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões do
Íornecimento ora contratado, que porventurâ se fizerem necessários, a crilêrio da Contratante;

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

0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extÍaordinário ou anormal que ocorrer no
fornecimênto do objeto contratado:

g) AÍcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiçâo do objeto, em caso
de rêposição do mesmo;

h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrêga ê a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos;

i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a
terceiÍos no fornecimento ora ajustado, náo excluindo ou reduzindo tal responsabilidadê à
fiscalização ou acompanhamento realizado pela Contratante.

j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encaÍgos previdenciários e o
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
?lo'pÍ11,. vez que os seus empregados náo manteráo nenhum vínculo empregatic
MUNICIPIO,

brigações
na época

com o
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k) ResponsabilÉar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação

l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus,
relativos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local dê destino,
bem como cumprir, as noÍmas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do pÍe,ente
termol

m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física,

n) ResponsabilizaÍ-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condiçáo do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte:

o) Observar rigorosamente todas as especificaçÕes gerais, que originou esta contrataçáo e de
sua proposta;

p) Manter número teleíônico e e-mail atualizados de escritório ou Íirma parâ contato e
intermediação j unto à contratânte.

cúusuLA DÉclMA - oAs oBRTGACOES DO CONTRÂTANTE - São obrigaçóes da secretâria
Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Íurismo e Juventude:

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contrato,

b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificâçÕes conslantes no Termo de
RefeÍência e da proposta para fins de aceitaÉo e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobrê impeíeições, falhas ou irrêgularidades verificadas
no objeto fomecido para que seja substituÍdo, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar ê fiscalÉar o cumprimento das obrigaçÕes da Contratada através de servidor
responsável designado;

e) Efetuar o pagaÍnento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
pÍazo e forma estabelecidos nestê Contr.ato;

Í) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde quê atendidas às
obrigações contratuais:

g) A Administração não responderá por quaisquêr compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contÍato, bem como por qualquer dano
causado a tercêiros em dêcorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

cúusula oÉcrma pRrmerna - DAS PENALIDADES _
n.o 10.52012002.
prazo de até 5 (
para ARP e dem

Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal
ficará impedido de licitar ê contratar com a Administíação pública Municipal, pelo

cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta pór cento), do valor estimado
aas cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaçáo falsa;
b) Ensejar o íetardamento da execução do ob.ieto,
c) Falhar na execuçáo do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de preços e Contrato no prazo êstâbêlecido;
e) Comportar-se de môdo inidôneo:
0 Náo mantiver a proposta,
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g) Deixar de entregar documentaçáo êxigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

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

Parágrafo Segundo - O retardamenlo da execução previsto na alinea "b", eslará configurado quando a
Contratada:

a) Dêixar de iniciaÍ, sem causa Justificada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimento,

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaçôes definidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

PaÉgrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em Íazâo de falha na execução do
contrato, de que trata a alínea "c'. o valor relativo às multas aplicadas êm razáo do Parágrafo Sexto.

PaÉgrafo Quarto - A falha na execução do contÍato prêvista no subitem 'c" estará conÍigurada quando
a Contratada se enquadrar em pêlo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item Paúgêfo
Seío dêsta cláusula, respeitada a graduaçáo de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulatavamente.

TABELÂ 1

Grau da lnfração Pontos da lnfração
2

2 3
4

4
5
6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágraÍo
único, da Lei no 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimênto das obrigaÇões contratuais, a Administraçáo aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau

2

3

rnecimento a que se refere ô descumprimento da0,2% sobre o valor da ordem de fo
ob a ao

efeSO reb vao lo ad o dem de fo nec entom a SEUE re deo mscu tormen adq p
ob ao

8%0 bSO ore lova d oa erd m de rnefo c tomen a ue SE rerefe do uesc m tme n do aq p
ob a o

4 re o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descu
obri o

mprimento da1.6% sob

5
re o valor da ordem de foÍnecimento a quê se refere o descu

ob
mprimento da3,2% sob

6 4.0% sobrê o valor da ordem de fornecimento a que se refere o d
o

escumprimento dei
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TABELA 3

A SEGUI XAR D

Parágrafo Sétimo - A sanção dê multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

ParágÍafo oitavo - As infraçÕes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicâção da penalidade, a contratada cometer a mesma infração, cabendo a
aplicaçâo em dobro das multas coÍrespondentes, sêm pÍeluízo da rescisáo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser obseívado o disposto no Decreto Estadual no
42.19112015 e no Decreto Estadual n" 44.948/20í7.

ParágraÍo Décimo - A critério da autoridade competentê, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sânção de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado sêrá notificado para recolher a imporiância devida
no prazo dê 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oÍicial.

Parágrafo Dócimo segundo - DecorÍido o prazo previsto no parágrafo Décimo Terceiro, o cont
encaminhará a multa para cobÍança judicial.

Item Descricáo Grau lncidência

1

Exêcutar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposiçáo
complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fomecer informação perfida de fornecimento ou substiluir
material licitado por outro dê qualidade inferior. 2 Por OcoÍÍência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
íortuito, os Íornecimentos contratados. 6

Por dia e por
tarefa designada

4
Utilizar as dependências da Contratantê para fins diversos do
objeto do contreto. 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela
FiscalizaÇáo, sem motivo iustiÍicado.

5 Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano físico, lesáo corporal ou consequências letais. 6 Por Ocorrência

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

1
Por item e por
ocorrênciâ

I Manter a documentaÉo de habilitaÉo atualizada 1
porPor item e

ocorrência

I Cumprir horário estabelecido pelo conlrato ou determinado pelâ
FiscalizaÇáo. 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinaçáo da Fiscalização para controle de acesso
de seus funcionários. 1 Por Ocorrência

11
Cumprir dêterminação formal ou instruçáo complêmentar da
FiscalizaÉo. 2

12
mprir quaisquer dos itêns do contrato e seus anexos náo

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pêla unadade Ilscalizadora.

Cu
3

porPor item e
ocorrênciâ

13
EntÍegar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos
e prazos estipulados. 1 PoÍ dia

Por Ocorrência

AV. Sõo José, n' l0l. CenlÍo. Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-mO | ÍeleÍone: 81 3537-l140 | CNPJ: I l.(X9.80ó/mOl -?O
E-moil ouvidorlo@chogronde.pe.gov.br I Sne www.chogronde.pe.gov.br



Chã Grande
tlt- tl*. icçla ,,

SE0RETAR(A MUNIC|PAL DE EDUCAÇAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMo E
JUVENTUDE

Parágrafo Décimo TerceiÍo - A Administraçáo poderá, em situaçóes excepcionais dêvidamênte
motivadas, efetuar a relençáo cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
âdministrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecução totat ou parciat do presente
Contrato ensejará a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento imputável à contratada - O contratante poderá rêscindir
administÍativamente, o presenlê Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei
8 666/93 sem que caiba à contrâtâda direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes êm processo administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediantê a
ocorrência da hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Têrceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmênte, por ecordo entre as
part6; reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência pâra a AdministraÉo.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo QuaÉo - Este Contralo poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação
procêssuel vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Ouando a rescisão oconer com fundamento nos incisos Xll a )(Vll do artigo 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuízos regulaÍmente
comprovados que houver soÍrido. Artigo 79 parágrafo 2" da Lei 8.666/93.

Parágrato SêIto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e
fundamentada. AÍtigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666i/93.

cúusulA DÉcllulA TERCE|RA - D s DESPESAS DO CONTRATO - ConstituiÉ encargo exctusivo
da contratada o pâgamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execuçáo do objeto dêste
Contrato.

ParágraÍo Único: Seráo da contratada todas as despesas decorrentês de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comêrciâis, decorrentes da êxecuçáo do ContÍato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - - As despesas decorrentes
deste Contrato correrâo por conta dos recursos a sêguir especificados rgão: 5000 - Secretaria de
Educaçáo, Esportes, Culturã, Turismo e Juvêntude - Unidadê: 5OO1 - Secretaria de Educação,
Esportes, Culturâ, Turismo e Juventude - Alividade: 12.361.1217 .2.48 - Manutençáo das Atividades
das Unidades Educacionais do Ensino Fundamêntâl - Elemênto de Despesa: (620) 3.3.90.30.00 -
Material de Consumo.

CúUSULA DÉC|MA QUTNTA - DA RESPONSABTLTDADE clvtL - A contratada rêsponderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contratante, ou teÍceiros, em razáo de açáo ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominâçóes contratuais ou
legais a que estiver sujêita; náo excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o
acompanhamento pelo contratante. Aítigo 70 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA oÉcIMA SEXTA - OOS ACRESCIMOS E SUPRESSôES - A quantidade iniciatmente
contratada poderá ser acÍescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro

CLAUSULA DECIMA SETIMA DAS AL RACOES-Asa , porventura necessárias, ao

artigo 65 da Lei n'8.666/93.
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bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei
8.666/93. através de Termo Aditivo.

cúusula DÉclMA oITAVA - Do FoRo - o foro do presente contíato sêrá o dâ co arca de
Gravatá/PE, excluido qualquer outro

E, por estarem justos, ê acordados, firmam o ontrato em q r,e
para um só efeito legal, na presença das testemunhas

Secrêtário Municipal de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo ê Juventude

Rubenildo Pereira da Silva
FERRUD COMERCIAL LTDA EPP

CONTRÂTADA

o
063.153 94 -61CPF:

,;fftqf**.4,J/
cpgilr r" dzz.oos.264-12

J

TESTEMUNHAS:

:]oz 6sq:â-eq-

também assinam.

,

1
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