
SECRETAHA MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORTES, CITLTURA" TURISMO E

PREGÃO=::TJ::: O1ÜM21

pRocEsso LtctTATóRtO t{o 030/202í

CoNTRATO N." ruzo4 QUE ENTRE S' CtÉ^áffiA*l Á
SEoRETAR A DE ErxrcAçÃo, esrcgtre,-diiühA-,
ruRtsrro e tramtoÉ de cuÃ oiÍnç g'i
EilpRESA JOSE,ír,RC/,A GOIíES DA SILUA rc, pÀdÀ
OS FI,VS QUE SE ESPECTFICA.

Aos O4 (quatro) ,tgq-.lo mês de agosto & 2022, de um tado_ a sEcRETARtA DE trüt§AçÂO,ESPORTES, cuLTuRA, ruRsHd E JuvENTtioe õÉ 
'cna 

cmlroe corn sêde G fisÍig cffiPemambuo, localizada à Avenida vintáoe^De_zernoro, r,.-roo. Doín Hetder camáã, ç1É Grtrd§ = pErinscrita no C'N'P'J'/MF sob o no 30-(x}5-ryolomiie, r,este ato reprêsentado peb scsÍ Gsstor esecretário de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude sr. Joel Gomes àa glyr, Bresilgira,casado' Professor e Farmaéêutico, Àomeaoo por meiã d" Éo,i.É lr ooszóãiãrhda em @í6,ÍÊCI2í,portador da Garteira de tdentirlade no 5.3^2.4d2 ssp/pÊ, ôpÊ ff v2l.ryg:2el.-1z,rp rsodofirifusá,gque lhe confere o oRlGlNAL, neste ato oenominro"-riÃpiorrrt" GoNTRATA1TE , â sfrygsaJosEilARclA GomEs Dl sJLvA mÉ, ins"rita * CllÉJ iro o n 19.Ttl6z8rtxroí4t, *§{m sÊde âRua Marper Marrins de Mero, no 1í',- cqrúo - Agdir" - pE, cEp, ssis5{oo, rme; (6í)9'9982'7811' representada.por su'a R"pf:=!q1ç 
1"0ãr, sÉ Josemarciá eoá"s o" sirvâ,, psfiâdgrada carteira Nacional de Éabilitaçao [r'^ozsoêí9,á;',;;i"úe peb Departamemo ffimt dçTrânsito de Pernambuco, cPF/IriF pá 944.165 A%qi., -únaÍrt" 

denominada c(tlnA,ÍllDArpactuam o presente gqlqq'-*ja elebração e aecorrenteà n""o* Licitatório tf ã§!*7l =Pregâo Elehônico no ofino2l: eáa: $silrggã ú;; n ürü2o21- doravarúe dgrCI{BhâdoPRocEs§o e que 
9e regerá peh iàireoeár n' e.6ÊS 

-ã x or irnÀã'oe-1-963, e mffiçscssubsequentes; pelos termos oa proposta ,en5dgf,.prrt" int"gr*" deste contrato; pelc 65g5elceidêno Edital e seus aTxo:, p.r9l iteceitos ae aireitã-f;diü, apticando-s+.lhes sr.qcteiliveffiê#ê,, §§princípios da Teoria c:eraldos coritratos e as dispos@ o" offio prtva<to; atendktas ae dhmudâ§, êcondições que se enunciam a seguir:

cLÁusuLA PRltuElRA. -. DO, gryFTO . foTedTento paroetado de utensítirx d8 Gffiií, tmatendimento as necessidaoel aaãããfr'unicipalde Ensino o. cnq er"no", *,rrrãril'" especHfi§€§€c§ êquantidades índícadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato inoepe.,ãent" oe ranssi;eo,

fffHijrinreiro - o presente contrato não poderá ser obieio de essão ou transerârciq, ms tsd§

cúusulA SEGUNDA - Dê FIIIAUDADE.- O objeto deste contrato destina-se ao oess$üíorv?íncntêdasatividadesnormaisoasecr*Gtso,""çãã,Éõ;;,"cu,",",TurismoeJwetúrd§,âtravê§
das Escolas e Crecfres (CMEI).

cúusulA TERCEIRA - tlo.PRAzo - o presente conúato vigorará até 31 de dezenüo *NZZ,contados a partir de sua assinãtEEendo ser rr*r"gJ.,'L","*o" da regisração pertrrrcrxe.
CLÁUSULA QUARIvarordeR$4.úi:ó1+ ::fftrâffii&B
!:,#:HJl?":'ffi,1 para a tojt rioáàL do período #;i";,"d. na cÉr"uiá-i.r"erá -do*#trié

ITE}I

-em 1

DEscRtçÃo TARCA UNIDADE
09
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Roçebrand UND- í0
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SECRETAHA TUNIC'PAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISTO E
IUWNTUDE

PaÉgrafo Primeiro - Os pagarnentos serão efetudos medíaüe crâ1ito em cútta mrmüc daconkatada, por ordem bancária, em até 3o (trinta) dias cmsectrtivos, a contír uo ressb,mcniádefinitivo, quando mantirJas as mesnas oondiçÕes'iniciais de habititação 
" oro ,tae-hârà iâigimpeditivo para o qualtenha conoonido à conkatada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão. realizados integralmente, em correspondênds sffi s§produtos efetivamente entregt es no mês anterior ao oo úúmãnto.
PaÉgrafo Terceiro 'A nota fiscal devidamente atestada &vqá ser apresentada na seg66ariâ dêFinarças do Município de chã GrarxJe/PE, Localizada na Àrrenila São José, n" iol,-G#ô,'bffiGrarde/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a confatada ftrlerá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade oan eFsT§;b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a frior.rtc Federaisl oivua rurua e êA{rBs eINSS, expedida pera secretaria da Receita Federar do Brasir;c) Certidão Negativa de DébÍtos Trabalhistas - CNDT, expedírJa peta Jusúir;a 66lTrr6pelhe,comprovando a inexistência de débitos inadimplidos peranÉ a Justiça <Ío Trakrq;d| Prova de regularidade com as Fazendas estacual e uuncipai;À ;;ú,ío ol,soge Oacontratada.

Parágrafo Clrrinto - o pagamento será realizado, após a +resentação pela confatada dCI fiffi íktsddevidamente preenctrida e indicação do banco, agência . ionta barrcária oa empresa-qr n*fu#a ovalor do objeto.

Parágrafo sexto - Nâo haveÉ, sob hipótese arguma, pagamento.ntecipado.

('- r ôr

em aço inox. Cabo de policarbonato corn fibra de
vidro, tendo boa resistàtcia a impactos.
Dimensões aproximadas do prodrdo (conpr- X

Espessura:3,Omm.larg. X alt): 396x 78x 23ínrn.
Lâmina em aço inox l0' com fo liso. Cabo de
pdicarbonato com fibra de üüo. injetado
diretamente sobre a espiga da lâmina. cor: preto
material cabo: pláslico com fibnq de vidro

í3 de linha cabo em
alumínio 0cm Balduino UÍIID. 10 49,ü' í€9,09

11
Frígideiras de alumínio hotel cabo em

ir- 36 Balduino t t{D. 10 69"00 ô§960

16
de paÍa 2 tb;

medindo ali,tra dê 23 cm e dânrebo & 1 Scm; na lcasa UHD. 10 í0,*, í09,00

21

Panela de alumínio tintrá notet
mesmo material. Medidas: nr.

3mm çom dçs no
34. medidas: 34 cm

(diâmeüo)xl 6cm (altura). Capacidade: I 4,5 litsos
@m tamDe

Balduino UND. 10 125,m ír§0,90

22

de hotd 3mm com alças no
26. Meddas: 26 crn
Capacidade: 6,3 liüos

mes'Ix) mateÍial. Nr
(dâmetolx í 2cm(attura). BalúÍno ttr{D- í0 er,so 69§,00

26

Potes com tanpa pêqrero§

lcasa UND, 10 1,fi 45,09

n Erca t t{D. 10 5,@ 50§§
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Peneira para âlimêntos - Aomietiã. farna*ro
grande, medindo:í2cm de dâÍneúo x 3,5cm de
alfurar27,Scm de comprimento. Em plástico, com
boída dç plástico e cabo
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SECRETA NA MIINICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, C'.yTURç TURISITO EJUWNTUDE

Parágrafo sétimo- -. Nenhum-pagamento será efetuado à adiudícatária erquanto pendente de
:?#Í:#.H1ro.'ã.]:rigação' e"sã]àto ntu será g*ãJ* d" direto a reajustamenro de preços ou à

Parágrafo oitavo - A nota fiscal que for apresentada com eÍKr, ou observada guas.rcr otrd!i[§(*]§,áque desaconselhe o pagamento' áerá devorvida ,*Àã; ,-*,aconeçâo s nesse w o ÉfâzglJ,:l§':#i.,ilTi?:""S'§;XãTÊ#:E*;à;:Ã;;üü"";É;p.il;J***;dhádsiãrÉ

fff,tYi[1ffiÀ:ventuais 
atrasos nos pasamentos imptÍáveis á conratada não serartu direÍs á

llffl:Xf"Hffi,A adjudicatária náo poderá apresentar nota fiscaurarura 
"om 

cNpJrhF diryier-§s dÉ

Parágrafo Décinro Primeiro - Deverão estar inclusos nos pr.eços apresentados tqbs c gtros d§frete' embalagem e todos 
" 

qr","qrãr r'il* ü#;*ffi.L",", úabarhistas, pradderriftuq, fiseeis,comerciais ou de guarquer o,rha nátrie=a res,rtanies da exearçao do contrato
cLÁusulÁ o'tnll.,- - oorrendo atraso no pagaÍn#o, e desdeque para tanto' a conttat"o ; ri!!r; À";ãrài".1íj*"i,, de a**urizâeesmonetária sobre o valor.devido, p"r. ,.raçao .*ãrüÉã'ã lPcnflgGE ocorrfrJa êr[rê â dâE finâtprevista paa o pagamento 

". Oàtà áã sua eretiva realÍza@.

t$3f,rtT sExrA ' Do REÀ'usrE - Não será concedido r€ius{ê ou correção mo,erárrh m vabr

Parágrafo Único'Fica.assegurado o reequilíbrio econômío{n3nggíro iniciatdo coí}trato, ffiedtênte esuperveniência de fato impreíisfuêl nos te'imo* 
" 
i*ã"""t tt"dd" no artigo 6s, incbo rI,d& tclLffifH#:Xâ:.f:ffi;:ã--*',t "t"o", ;É--pã*,-"" a",,"iã-Jt, sfrsr*sffiênre

cúusuLA SEnill_ 
os utensítb6 & §ozinhaadquiridos deveráo T, " , Cultura, Turisrno e Juyentudg,situado na Aveni«ta vi1t"-0..ilãil;, ;"-i'd ffi;:iãsiãr,â., ciÉ ê;;"?;íÉ8, ocesáosffi q/cserá procedida a oonfenên"iá ão"'rtü.irm oã 

"o=irÀã, 
ã à r*moç"o se estlb o' aoo,.dg 6ffi âscaracrêrísticas e quantitatiros oeicritàs Ià oro", deFomecimerb.

Parágrafo Primeiro: os utensílios de cozinha deverâo s€r entregues em até 05 (cinco| úe, GofÍiiosie do recebimento da prdem oé r"-.*iããrt", em.itúã pã" õôL*rn"nro responsáverda smietâria deEducação, Esportes, curtura,-iuiilãe .Irventuoe,,d rroariã oe oEhflInin as í3hoor*r.
Panigrafo segundo: os prodúos serão reebidos definitivarnente após a verificação de qlghdâdc êquantidade dos produtos e consequente aceitação, mediante;."t"dr do setor responsáv#.
Parágrafo Terceiro: p orazo de validade dos produtos, não Fodera ser inferior a 06 (cers) mêsêscontados a partir oa datá oe enregã'õJ'r::r:givos proartã soriclacbs na ordem o" úofiÍsslmtrt,;fr,xÍi,tr" Departamenro e Resfrnüver oa s*riiJriãããtrcação, Esportes, curhrq, Tüí*ffis e

Parágrafo Quarto: ! transPorte, carga e a descarga dos utensílbs de cozinha corrertu pex eonte daSfl"iEll;:il§%T,Ll;:í":*,::lU'üffiã'ü:Hffi*" o r.,,,noô. ãI 
" smaeriâ dê

, I I I t I i ú t^
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SECRETÁ RA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO,ESPORTES, CULTURA, TURISIÚO EJUWNTUDE

Parágrafo Quinto: 
^o lecebrmento provisorio ou deÍinitivo do serviço e do ot{eto não excruí aresponsabilidade da contratada pelos prejuízos resultani"; ;; incorreta execução do contrato.

Parágrafo sexto: A contratada n*rá ?liqda a trocar o proúrto gtre vier a ser re.ffi gsr ftí§atender à especificação do Anexo luordenr-de roge"lmr.rtã, sem que isto acarretê q,4q!§r cí,nus aadministração ou ímporte na relevân"i" o".-"anf,0"" ;;;;ã;na bgisraçáo vigente. o nráao parilentrega do(s| novo{s} produto(s} será de até na tqu"l"nã._qtol nãraslonáãs enr * rífuis, acontar da notiÍicação á contraàá", à* rr* cushà, sem preluizo da aplicação daspúo*dccê§:
Parágrafo sétimo: os materiais serão recebidos de modo imediato e def,nitirm,, tr{& d§responsabilidade do fornecedor oeneRciario *P;.õ* ;"qr"e" de segurarça e qmldad§,cabendo-lhe sanarqteisquer inegnrtari,Oàà" O"t"aáã" qí*t da trtitização dos mesrnoo.
Parágrafo otavo -§*É designado o servidor Joel Gonres da silva, matrÍcula 0oo#r,. §osf$áricMunicipal de Educaçáo, Esportãs, crrúà, Turismo 

" 
.lrrà-rtro", como GESToR Do coÍúTHllÍO e aservidora Maria Acilene def,lelo Lima, üatricura oooã5s, il;bra de MsenhEscora, aor*oFlssÂtDo coNTRATo' responsag pelo áffiparramento 
"i*í""fuda enkega 6os prod*oq, âriffiid§em registro própno todas as 

'.".nêú;; 
reucionadas t;.".4ã. e_ determinação, tudo o que fsrnecessário à regularizaçáo de ratnasou aerems ouservaoos ã exeorçao do Gonúato-

clÁusutA CITAvA.^--DLsuFcoNTRATAcÃo - A subconratação depende oe autoizry5u previêda contratante' a quem incumEiã1iã.se a subcontrata$ ormpp os requisitos dê sdtrêe§agtécnica, arém da reguraridade n"orã üütnse necesüri-Ããà*.orç* do objero.
ParágrafoPrimeiro-|Çonratada,naexeo4ãodocorrtrato,seÍnprejuizodasrffidc§
contratuais e legais, fttá sru"oniãu, p"n" oó otleto d"õt rrp de referência, até o Filxde ffIíxiffiêde 30%, com prévia autorização aa §"ãeLrua de Educação.

Parágrafo segundo- !1 euateuer hipótese de subonfatação, peÍmanecê a Íespofisflsrlsâdgintegrat da Contratada peta 'perreiiá 
àieotqao *"t 

"ü[-c#end+the reai;ua a a4munis §coordenação das atividades oâ 
"uúoníataáo, bem ;;; ;p"rrde, pera't" a coÍtrffi'üs pê,§ngoroso o'imprimento das obrigaçõe" 

"oni.aúir'*#ú;ãi; ao objeto oa suooontraagãe.
CúUSUI.Á NoNA DAs oBRIGAI -coNrúiÀoÁ'ã'â.* ;lJ:ryffi.#gcontrataçÕes públicas,.as especiticaçôes te*i"", 

"o;tiãàã 
#"oi"r e seus arexoi, bs', @ffro cffisuas propostas, assumindo integrarmànt" 

"" 
seguantes obriga@s:

a) Fornecer o objeto no pÍazo e na fonna d9 Ttrg" estabelecídos no Termo de R€lqrárysiâ s neproposta' com indicaçÕes referentes à marcalfauriãntá, r""ndo sujeita à multa e{ilódêsda Rgcontrato' bem como às prescrições da r-ei áas i'üaçoes 
": ó;rt;t* Aúrrrimdrrt{trl8§,respondendo peras consequências'oe sua inobservã""a'taa ou parciar;

b) Manter-se' duranle toda a vigência e exeo4áo do contrâto, ern compatibalk & §em â§
Â:i§rXnã 

assumidas' * ã"-Ãnàiço." á" r,"til#"'e quarificação exisídas no fenmo ds

c) Atender m chamado e/ou à correção do defeito denfo do prazo estabd*@ /i1g§(ê[t[:lfff' A Não realizaçaoã*tãoo pr^=i,-aô;ãà estará sujeita à mur&a êsffibedâ

d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos oll sçrcs*içs defornecimento ora contratado, que porventura se fizerem necessáríos, a crítério da Contrdsnte;
e) Assumír integrar responsabiridade sobre efiravíos ou danos rp tran§6§€ d§§

AV. Sôo José, no l0l, cenlro. chô Gronde-PE, cEP 55.ó3ó-o0o I Telefone: gl 3537- I l40 | CNPJ: I I.049.8061 0001 -90
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br I Site www.chogronde.pe.gov.br
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SECRETÁR,^ HTTNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CI,'LTUR| T"RISHO EJUWNTUDE

objetos, quahuer quê seja sua causa;

[r??ilHf:#L:inhi"?fft""te, quatquer rato ê)drâordinário ou anormar que o.orrer no

3l ffi:,H.r*Tril"rr*sas deconsrtes de uma evenruarsubslituíção do oriefuq, tr? §e§§

lli,ffi3'tr:,ffiffitr#T$:;i:?:,Hll" sori)íüado, no sue ror rerererteà drssâ ê e

i) Assumir integral responsabilktade pebs danos enenheis causdos à mnrahnile ou âterceiros no fomecimenio ota 4rstadà, nro 
-ãiÀuirrco 

ou reduzindo tar 
-re+msabrlffde 

afiscarização ou acompanhamento rear izado pracontratante.

i) Assumir responsabilldade por tgPs os gastos coín.encargos previdenciÍitr e oârigm6+íe§sociais previstos na legislaçãdro"l"t. haoãhisã;'r,g"r, rtú;d;;'Isaua*nreéprea
trüií,,|iJ,ã: 

que os úrs-enrpfraoos ,rã" ilüà; nerhum víncuto emprestrss ffi §

k) Responsabil2ar-se por todos os encargos Íiscais e ornerciais resultantes destacortístâság,
l) Resnonsabilizar. se 

rylo.Transporte do prodúo obr€úo do presente contrato, e tor@dsóiflis,relativos ao fomecimento, irrctusü{ÉÊ ffi;."":ffiT dé sua enbega no tocat # ffio.
1""# oT' " 

cumprir' 
"t *it"i-dàuadas relativas ã-ú-=p*t" oo proouto obreúo do presonfc

m) Entregar o produto acondkionado de furma adequada garantindo sua integrir:1adefts§â;
n) Responsalitl=1-* por quaisquer multas o..r despes*-rb qrasr.rer natureza êm &g$i*i*gá:""r,?ffffiH,Tl: ffi":ü;Iü; "r*l'il"ã*ffia, oo cónrato, -orsposíie@ 

rssed ou

3J"?fff"1;.risorosamente 
todas as especirica@es gerab, que originou esra cúrhffiqio e gc

A',#S?#I,il3 u'?flHã" 
e. e-<nair atuatizados .* escÍüóÍi, ou nrma pra oon6o e

f;HffiIH 3r=rffi . - são obrísaçõe ua §*çrereria

a) Receber o obieto nas condições estaberecidas nesê corürato;
b) verificar a conformidade dos *n" rr:*:^Tl1l espgc{c?pes @nsranres rcTmm§ dêReferência e da proposta para tins oe aãaçao e recebimentode{lnitívo;

c) comunicar à contratada, pq escrito, sobre imperfe(:ões, fathas ou inegulaidadee üffiÍiêeda§no objeto fornecido para que seja substituíAo, reparado or.r orrsr:do;

3"âtr9ffii!::,;":ff'zar o cumprimento das obrísdes da conrratada arravéú .6 ssvdor

!l lhtu:r o pagamento à Conbatada no vatorprazo e forma estabelecidos *"t" Co#áto,
correspoírdente ao bmecimento do oqetê, Re

Chã Grande
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sEcRErÁHA MuNtctpAL DE EDUcAçÂo,EspoRrEs XILTURA, TttRtsrüo EJUWNTUDE

3rr["rETl:Hlxt:, de capacidade técnica quando soticilado, desde que *onrofidas â§

g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela eonset«lacom terceiros, ainda qr,e vincuradas'à 
"i"*rçãd";,',h"t, bem como por*,dq!§rdân§

ffi:ã];áj::*iros em deconência de ato aa Conú"taà, de seus empresádo$, prenCI#§s ou

cúusulÁ DÉqHA PRIilEIRA - DAs pENALTDApES - corn fr.urdamento no Arr. z, da Ld Federaln'o 1o'52o12@2' ficará impedido oeGãr e contiatar com a Ad.minisfação púbtica Mrrrryel, Êclgprazo de até 5 (cínco) 1rc: *r pt ràô oe muná oe ãã 3d5 (biüa por cenro), do rrabÍffitqnâdopara ARP e demah om;naçOes t"§;",", *" seguirúes casos:

a) Apresentar doqrmentação falsa;
bf 

_Ensejar o retardamento Oa 
"iáçao do oseto;c) Falhar na exea4ão do contrato: '

d) Não assinar a nta ae negisúãde preços e contrato no prazo êstaberecido;e)-C_omportar_se de moOo iritOOneo; 
-

f) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregaiOocrrnentaçao ex(;irta no certÍme;h) Cometerfaude fiscal; --'----
i) Fizer declaração falsa.

;xril:T""#r,##r-ffiffi:ffi;#i#,ffi , nt,'€,*F, 
"s"; "h' e 'r, srá enroade

3:lfJ,Tüt*undo 
- o retardamento da exearção previsto na atÍnea "b", estará conqnra6qasnds ê

:à,.,?iffi'.:?Jüã';"ffiffiã#Tmiffi"r. do conbaro, asás oz (§@ dÉs,

:L3:ffi,tr ff'ffiro,ff;:'#,"j*LtfrJs ob'r(1ra@s derinidas rp conharo por o§ {rrê§}

Parágrafo Terceiro - será dedr'rzÍdo * ,?q da murta aplícada-enr razÃo defalha na ercslsag docontrato' de qr're trata a atínea """, à;br rerativoãs m;r.À';mrd* em razão do parágráose$,.

:*ff:t}:1$";tJãff# Êffi:* contrato prevista rp subÍrem .c esrará conrig*âe qeando

::*"traíri*:li:*#:ilum:ffi nilHffi ,Í:ini:*?Hí,ffig;?'g

1

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágráo Quarto estará confE[^úa& quends âContratada executar atos tais @mo os descritos nos artígros t2, gágraío e 97,, Bm4rrafsúníco, da Lei no 8.666/i993.

1

2
3
4
5
6
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SECRETA HA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPOR TES, C',ILTURA, TIIRISMO E
JUWNTUDE

Parágrafo sexto - Pelo descumprimento das obrigações conhatuais, a AdministraÉo ap1ffiá multasconforme a gradua@ estabelecida nas tabelas 
"{uintes,

2

TABELA 3

Parágrafo sétimo - A sanção de multa poderá ser aprir=da à contratadaimpedimento de ricitar e contiatar estaberecida no cap,f desta clfusura.
d§m á d€

Grau

1
sobreo,20Á o valor da ordem de fomecimento a se refere owe desctrnprÍmaflb

2 sobreo,40/o o valor da ordem de fomecimento a seqre refere o

3 8o/o0, sobre o valor da ordem de fornecimento a se refere oque dâdescr.unprúrgtto

4 o
1 ,60/o osobre davalor ordem de a seÇJe

5 sobre3,2o,/o valoro da ordem de fornecimento a secIJe refere o

6 sobre4,Oo/o o valor da ordem de ê se refere(lrc o

1

Execúar inmmpleto, paliativo, o(moprovisórir porcaráter oupemanente, deixar de providenciar recornpos(Éo 2 Por Ocorrên§h

2
F,omecer informação deperÍida

OUfomecimento srôstÍtuir
material de 2 Por Ocerrâffi

3 de maior casoOUforça
6

tarefa
Por db e

4 asUtilizar dadependências Contratante finspara diversos dodo 5 Por Oerrre§ngg
5 Recusar a deexecuçáo fomecimento determ Ínado pela

sem motivo 5 Por Ocqqíátôiâ
6 Permitir sítuação crie aque possíbilidade de c€usar OU causequedano lesão OU letais. 6 Por Ocorrên6tâ

7
Retirar das dodependências Contratante quaisquer

ouequipamentos materiais de consumo previstos eÍn contrato,sem 1
Por ffiat ç pg1
ocorrârgn

I Manter a documentação de habilitaçáo atualizada.
1

Pq üqím e psí

9 c
Fi

horárioumprir estabelecido contratopelo ou determinado pela
1 Por Omrriá[Çá

10 Cum prir dadeterminaçáo dêcôntrolepara a@ssode seus 1 Por Ooorrr&We
11

Cumprir formaldeterminaçáo OU cominstrução daplanaúar
2 PorOmrránsh

12
Cumprir itensdosquaisquer do contrato e seus anexos nãonestaprevistos tabela rla multas, apos reincidência formalmente 3 Por ileín8 ê pcr

ocorrârcln
13 aEntregar garantia contratual eventualm ente nosexigida termose

1 Por día

AV. Sõo José, no l0l, Cenlro, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó36-000
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br I
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SECRETA'RIA TTTTNIC'PAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CI'LTURç TURISITO E
JUVENTUDE

Parágrafo oitavo.- As ínfrações serão consíderadas reincidentes se, no prazo de 07 (sêtê) diascorridos a contar cta. aplicaçaô da pànalidaoe, a cãnúataá cometer a mesma intração, cabendo aaplicação em dobro das mufas cortáúnaentes, sern prejuízo da rêscisáo conúatuar-
Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada seín o devirJo processo Aúnm$,.átÉys dcAplicação de Penalidade-- pnep' ãLvenoo sei ooseryaao o disposto no Decreto Mt1g, tr42.191tn15 e no Decreto Estaduai n" le.gn8/2OtZ.

Parágrafo Décimo - A crítério da autoridade competente, o vator da multa poderá ser deemntedc dgpagamento a ser efetuado ao contatado.

Parágrafo [Xcimo PriIgiP - Apos esgotados os meios de exea.rção direta da sar66, ds ffigÍÍâindicados no Parágrafo Décímo ,ürá, à *nr"t"oo será not rlcado paia recolher a rnpo,Íâffi€ dgvídano prazo de í5 (quinze) dias, contados do recebimànto o"'ó,rnk=ção oficial.
Parágrafo Décirno segundo - Deconido.o prazo previsto no paá1yafo Décimo Terceiro, od§fiÉffiâRí§encaminhará a multa para obrangluOiclat.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Admini?e"çgo poderá, ern srtuaçôes excepcinnais dü#;sfficn1g
T.",ljl"i3íli,efetuar 

a retenção ort"t* do üabr'd;-rilrra anres da concrusão ô proúôorfficnts

cúusulA DÉc|mA sEGUÍtlDA - DA RESGISÂo - A inexeorçâo.totat ou Darc*tdo tro§me
:""r11§H":::qará 

a sua resci_-â, õo "" onsequcnoas conratuais e as prwisúr efi, H su

PaÉgrafo Primeiro:_ 
- o contratante poderáfessindlradminiskativamente'op'""'nEa"ryartigo78laXlleXVlldatei

3"ffif"i"ff iH;§"Xffi:f:ffi ,*"#"'í""àfi; ffit*'.., ;;;- *; r^ a,***dss
Parágrafo segundo - o presente contrato @erá ser rescíndirÍo consensua'nente, 66g;6ffi gocorência da hipótese prrviita no inci$'xv1do artigo 78 da LeiB.666t93.
Parágralo Terceiro - o presente confato poderáser rescinditÍo an*Tavelmente, wrrydpcn&e ffilffiT7ffi§ffi;H&tr processo oãriuàçaã, o""o;õ;q" conreniencia para a Áúmr'sffiçrty,

;,.:1XH:,,,H: *[:?fi15Íi"ffirfr rescindído judiciarnenre nos têrmos É (qssiãsas

Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocoÍrer com fundamerüo no§ krcisos Xll a )(vll ó a,fi§lo 79 deLei 8'666/93' sem que hai? ..,lp" ã ôntrataoa s.ra-ãsta-'ie"sar^cloa dos preiuízosrqnuhrrmen[ccomprovados que houver sofido.'Artigo 7g parágrafo ? da Lei g_666/93

|,x'â'#;,*X,r"1á?;1ãL:'í:'!fl::11#,r1'náver será precedída de autorÍzaçâo eorita e

C1áUSULA OÉCluareRcElm.. 
- constÍruírá erwgno«s[uslve

3:"?:,::t* o pasamento oe trioutlffiaria@s da execr.rção do dqffi de§i€

Parágrafo único: Seráo da contratada todas as despesas deconentes de encargoa ür##iste§,previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da execução do Contrato. da LerE.66§/93,

AV. Sõo José, no l0l. Cenlro. Chô Gronde-PE, CEP 55.63ó-m
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br 

I

TeleÍone: 81 3537-l 140 | CNPJ: I 1.O49.80ó/0001 -90
Sile www.chogronde.pe.gov.br

r

P I E Í f I I U II



Chã Grande
lla* ll,l.n l*rtt*,.

SECRETÁ HA TTUNIC'PAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, C''LTURç TTTRISHO E
JUWNTUDE

CúUSULA oÉcImI QUARTA - - As despesas deconentesdeste Contrato conerão por conta dos recursos a seguir especiÍicados: 5000 - Secretaria deEducação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Unidade: 5OOí Secretaria dc EdrseeçáerEsportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividade: 12.§1.1217_2.8 - Manuten@ dásÁül!Í&de§das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Elemento de Despesa: (6â13..S..s§0.00 --Materialde Consumo.

cLÁusuLA DÉCltiA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE cillnL - A contratada ÍGopffidêrrá pêrperdas e danos que vier a sofrer o@ rgfr.ãp deação ou omissâe. dobsa gu
culposa, da mntratada 

?,r. e seus prepostos, independentáeÍüe de ürha;;nmi""ç6* qr[ttÍá*!§s sÊ,legais a que estiver sujeita; não excüindo, ou reduzindo esta responsabilida&, , fi*cdrffi§ft}-ou-c
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 9.666/93_

cúusuLÁ DÉclilA sExrA - DOS ACRÉ§C|MOS E SUPRESSÕES - A quantiríade ihreiffientecontratda poderá ser acresckla previstos no paágraÍo prtmelrc doartigo 65 da Leino 8.666/93

cúusulA DÉclÍilA sÉlue - DAS AL+BACÕES - As alter@es, porventr-ra nemár.{§§r áêbom, e fiel cumprimento do objetrcGçãGrEro eràwadás ú rormá o" .rtigp §6 dc tsr8.6mr93, através de Termo Aditivo.

cúusul-A DÉclilA olrAvA - Do FoRo - o foro do preserüe contrato seÉ o da dÜlffffiffi dBGravatá/PE, exduído qualquer odr;--
E, por estarem justos, e acordados, firmam o presenb Conbato em quatro vias de .,1$!d {6§fr Êpera uÍn só efeito legal, na pfêsênça das testemunrraà que tsnbém assinam.

,;ild6. &,,51^
cPFrÍ#F N. ó27.üt9. frtt_lz

Secretário Municipal de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juvêntude 

-

"éJ-fÁ

Toç bs= 7à,- be,

Slün
sl-yÁilÊ

CONTRATADA

cPF: 0ó3 , /533 -51

TESTEMUNHAS:

AV. Sõo José, no 101, Cenho, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-000 | Telefone: 8l 3537-l t40 | CNPJ: I 1.ü9.806/0001-90
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