
SE9RETARIA MUN|C\PAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

PREGÂO ELETRÔNICO NO OO7/2022

PROCESSO LICITATÓRlO N" Oí0/2022

CONTRATO N.ô 26112022, QUE ENTRE SI CELEBRA', A
SECRETAR,A DE EDUCAÇÁO, ESPORTES, CULTURA,
TURISMO E JUVENruDE DE CHÁ GRANDE E A ÉMPRESA
SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARÀ ESCRITÓRIO E
PAPELARIA EIRELI ME, PÁRÁ OS F'NS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês dê sêtêmbro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES,
CULÍURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÂ GRANDE com sêde e foro em Pernambuco, localizada à Avênida
Vinte de Dezembro, no 100, Dom HeldeÍ Câmara, Chã GÍande - PÊ, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
30.005.980/0001{6, nêste ato representado p€lo seu Gestor e SecretáÍio de EducaÉo, Espoíes, Cultura.
Turismo e Juventudê Sr. Joêl Gomes da Sllva, Brasileira, Divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por
meio da Portaria No 005i2021 datada em O4lO1l2O21, portador da Carteira dê ldentidade no 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-12, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRAÍAI{TE, e a êmpresa Shift Comércio dê Aíigos para Escritório e PapêlaÍia Eireli ME, inscritâ no
CNPJ sob o n' 3'1.059.3í 9/0001-'16, eslabelecida à Rua Ananias Lâcerda de Andradê, No 68 - Loja 01 - Jardim
Caetés, Abreu ê Lima/PE - CEP: 53.560-550, nestê ato reprêsêntada por seu Íepresentante lê9a1, Sr. Marcio
Cardim Pratês, portâdor da Cârteira de ldentidâde N" 4.432.619, êxpêdidâ pela Secreiaria de Segurançâ Pública
do Estado de Pêmambuco, CPF/MF No 847.431.824-68., doravante denominâda CONTRATADA, pacluam o
presente ContÍato, cuja celebração é decorrente PÍocêsso LicitatóÍio n" 01012022 - Pregão Eletrônico no
00712022 - Alâ dê Rêgistro de Píeços no 027nO22 - doravante denominado PROCESSO e que se regeÍá pêla
Lei Federãl n" 8.6ô6 de 21 de junho de 1993, e modiíicaçóes subsequontes; pelos termos da proposta vencedora,
parle integrante deste contrato; pelo estâbelecido no Edilal e seus anexos, pelos preceilos de direito público,
aplicando-se-lhes supletivamente. os princípios da Teoria Geral dos ContÍalos e as disposiçóes de dirêito privado;
atendidas as dáusulas, e condiçô€s que se enunciam a sêguir:

cúusuLA PRIÍÚEIRA - DO OBJETO - Fomecimento parcelado de matsrial dê limpoza, dêscaÍtávels, higrene
pessoal e aíigos infantis destinado às diversas secretarias do Município de Chã Grande e demâis Órgãos
Parlicipanles, conforme especificaçôes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste mntrato
independente de transcÍiÉo.

PaÉgrafo Primeiro - O presênte Contrato não poderá ser objêto de cessáo ou transferência, no todo ou em parle.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-s€ ao desenvolvimento das
atividades normais da SecÍetaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juvêntude e
Departamentos conelacionados.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - O prêsêntê Contrâro ügoraÉ até 3í de dê2embro dô 2022, contâdos a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaÉo perlinente.

cLÁusuLA QUARTA - DO VÀLOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a êsse ContÍato o vator de R$
2.252,40 (Dois mil, duzentos e cinquenta ê dois roais e quarenta centavos) refeÍente ao valor total do objeto
previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado nâ Cláusula Terceira, conforrn€
detalhamento a seguir:

12

CeÍa Lhuida para piso - principiô ativo solvenle de pekolêo,
composição básicá siliconê, paraÍnâ, íormol, corantê, consêrvântê,
perfume, e outras substancias químicas permiüdâs, têor não
vdáteis mínimo 3,5% na categoriâ pronto uso, acondicionado em
frasco plástico, contendo 500 ml, prodúo com registro no Mintstério
da Saúde. Caixa corn 12 unidades.

Caixa Polylar 10 48,70

2'l Desiníêtâhte para piso concênhado 5 Likos. LJnrdade Voísi 10 7,24

487,00

72,40
Papel higiênico de boa qualidade - folha dupla, goÍrado, picotado,
nâ cor branca, medindo 40mx1ocm, f,erÍumado. sem relêvo,
composto de íibras cêlulósicaí naturais. exceto aparas dê papel,
tub€te medindo 40mx10cm, embalagem com boa vsibilidade do
produto, fardo com 16 pacotes contendo 4 Íolos cada oacotê.

Fardo 10 55,00 550,00
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Fralda infantil lâmanho P: Fraldas descartáveis iniantil, tamanho
pêqueno. Formato anatômico, tipo calÇa, com fechamerúo na
cintura por meio de fitas adesivas reposicionáveis, barÍeiías
protêtoras antivazamênto, para cÍiança com peso de até 6 kg,
atóxica, hipoalergênica. Pacote com 50 unidades.

Pacote Trelosa 50 22.86 1.143,00

ParágraÍo Primêiro - Os pagamêntos serão efetuados mediante crédito em conta mrÍente da conuatada, por
ordem bancária, em até 30 (Íinta) dias consecutivÕs, â contar do recebimento dêfinitivô, quando mantidas âs
mesmas condiçôes iniciais de habilitaÉo e caso náo hâjâ fato impeditivo pâra o qual tenhâ concorrido à
conlratada.

PaágrcÍo Sêgundo - Os pagamentos seráo realizados integralmente, êm correspondência crm os produtos
efetivamente entÍegues no mês anteÍior ao do pagamento.

ParágraÍo Terceiro - A notia fiscal dsvidamente atsstada deverá s€r apresentada na Secretaria de Finanças do
l/unicípio de Chã Grande/PE, Localizada na Avênida São José, n" 10'1, Centro, Chã Grande/PE.

Parágrafo QuaÍto - Por ocasiáo do pagamenlo a contrâtada deverá apresentar:

e) CeÍtiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidâdê com o FGTS;
b) Certidão Negaüva de Débitos Relalivos â Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniào e INSS,
expêdidâ pêla Secrêtaria da Receita Federal do Brasil;
c) C8rtidão Negativa de Débitos Írabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual ê Municipâl do domicíio ou sedê da conlratada.

Pârágrafo Quinto - O pagâmento será realizado, após a apresentação pêlâ Contratâdâ dâ notâ fiscal
devidamente preenchida e indicaqão do bancú, agência e conta bancária da empÍesa que r€ceberá o valor do
ob.jeto.

Parágrafo Sgxto - Não haveÍá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Pârágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuâdo à adjudicatáÍia enquanto pendente de liquidaçáo qualquer
obrigaçáo. Esse Íato não será gêrador de direito a reâjusiâmento de preços ou à âtualização monetária.

ParágÍafo Oitayo - A notâ fiscel que for apresenlada com êÍTo, ou observada quelquer ciÍcunstáncia que
desamnselhê o pagamento, será devolvida à contratada, para correÉo e nesse caso o prazo prêvisto no
parágraío pnmeiro ssrá int€rrompido. A contagem do prazo previsto para pagaÍnento será iniciada a partiÍ da
respectiva regularização.

ParágraÍo Nono - Eventuais âtrâsos nos pagamentos imputáveis à contratada náo gorarão direito a qualquer
alualizaÉo.

Paíágrafo Décimo - A adjudicatária náo poderá apresenlar nota Ílscal/fatuÍa com CNPJ/MF diverso do Íegistrado
no Contrato.

Parágraío Décimo Prlmêiro - Dsveráo estar indusos nos preços aprêsentados todos os gastos do frête,
embalagem e lodos e quaisqu€r tributos, sêjam eles sociais. trabalhistas, previdenciários, Íiscais, com€rciais ou de
qualqueÍ outra nâtureza resullanlês da execução do contrato.

CLÁUSULA QUINfA - DA ATUALIZÂCÁO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha concrrrido dê alguma fôrmai haverá incidência de atuâlização monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCA'/IBGE ocorridâ entre a data final prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva Êalizaçáo.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido reajuste ou coneção monetária ao valor do Contrato.

Pãrágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d dâ Lei 8.666/93
mediante provocaçáo da contratada, cuja prêtensáo deverá estar suficientemente comprovada através de
documento(s).
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cúusut-l SETIMA - DA ExEcucÃo Do oBJETo Do CoNTRATO - Os produtos adquiridos deverão seÍ
entÍegues no AlmoxariÍado Central, localizado na Ruâ Joaquim José lúiranda, no 19-A - Mânoel Simôes Barbosa -
Chá Grande - PE (Salão Paroquial), ocasião em que seÍá procêdida a conferência dos produtos entregues, e a
verificação se estão de acordo com as caracterÍsticas e quantitativos descritos na Ordem de Fornecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverâo ser entregues em até 03 (três) dias coÍridoa, e do recebimento da
Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria Educaçáo, Esportes, Cultura, Íurismo e Juventude do Munrcipro
de Chã Grande, no horáÍio dê 07h00min as'l3h00min.

PaúgtaÍo Segundo: Os produtos serão recebidos deÍinilivamênte após a verificaçáo da qualidâde e quântidâde
dos produlos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Tercêlro: O prazo de validade dos produlos, náo poderá ser inferior a 06 (sêis) meses contados a partir
da data de entrega dos respectivos pÍodutos solicitados na Ordem de fomecimento emitida pela Secrelaria
EducâÉo, EspoÍlês, Cultura, Turismo e Juventude do [,4unicipio de Chá GÍande.

Parágrafo Quarto: O tÍansporte, carga e a descarga dos produtos corerâo por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicilâdo posterioÍmente a Secretaria Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude.

Parágrafo Quinto: O recebimenlo provisório ou deÍinitivo do serviço ê do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resullantes da incorÍeta execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A Conrâtada íicârá obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
especiicaÉo do Anexo ll/OÍdem de Fornecimento, sem que islo ac€rrete qualquêr ônus à âdministraÉo ou
importe na relevância dâs sânçóes previstas na legislaÉo vigêntê. O prazo pãÍa entrêga do(s) novo(s)
produto(s) s€Íá de até 48 (quarenta a oito) horas conlãdas em dlas útêi§, a conlâr da notiffcâÉo à
contratada, às suas custas, sem prajuízo da aplicâção das penalldades.

Parágrafo Sétlmo: Os produtos seÍão r€cebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedoÍ beneficiário os padrôes adequados dê segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisqu€r
inegularidados detectadas quando da utilização dos mesmos.

ParágraÍo Oltavo - Sará designado o servidor SéÍglo Fomandss de Carvalho, Secrêtário Municipal de Govemo,
matÍiculã 346922, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora Cristiane Marla da Silva, copeira, matrícula no
344593, como FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo acompanhemento e fiscalizaÉo da entrega dos
produtos. anotando em registro própÍio todas as omrÍências relâcionadas â execução e dêterminação, tudo o que
for nêcessário à regularização de Íalhas ou dêfeitos observados na exêcução do ContÍato.

cLÁusuLA olTAvA - DÂ suBcoNTRÂTACÃO - A subcontrataçáo depende de autorizaçâo prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subconlrataÉo cumpre os requisitos de qualificaÉo técnica, alé,n da
regularidade íscal e trebalhista necessários à execução do objeto.

ParágraÍo Primelro - A Contatada, na execuçáo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste t€Ímo de referência, até o limitê máximo de 30%, com prévia
autorização da SecÍêtaria de Educação, Esportes, Cuhura, Turismo e JuvBntud€ do Municipio de Chã Grande.

Parágrafo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontÍâtação, pêÍmanece a Íesponsabilidade integral da
Contratada pela perÍeita execução contratual. cabendolhê reâlizar a supeNisão e cooÍdênaÉo das aúvidades da
subcontratação, bem como responder peÍante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçóes
contÍatuais correspondêntes ao objeto da subcontratação.

cLÁusuLA NoNA - OAS OBRIGACÕES OA CONTRATADA - E responsabitidade da CONTRÂTADA â
execuçâo objeto contrâtual êm estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as
especaficações técnicas conüdas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as sêguintes obrigações:

a) Fomecer ô objeto no prazo e na forma de entrega estâbelecidos no Termo de Referênciâ e na proposta,
com indicaçôes reÍerentes à marca/fabricantê, Ílcando su.ieita à multa estabelecida no mntrato, bem como
às prescriçóes da Lei das LicitaÉes e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua
inobservância total ou paÍcial;
b) Manter-se. durante toda a vigência e execução do crntrato, em compatibilidade com as ob rigaçôes
assumidas, com as condições de habilitação e quâl ção exigidas no Termo de Referênciai
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c) Atender ao chamado e/ou à corrêção do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não
realizaçâo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à rnulta estabelecida noContrato,
d) Aceiiar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supÍessoes do fornecimento oÍa
contratado, que porventurâ se fizêrêm necêssários, a critério da Conlratant€:
e) Assumir integral responsabilidade sobre 6xtravios ou danos ocorÍidos no tÍansporte dos objetos,
qualqueÍ que seia sua causa;
f) Comunicar, por escrilo, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
fornecimento do objêto contratâdo;
g) Arcâr com todas as despesas deconentes de uma evêntual substituição do objelo, em caso de
reposiçáo do mêsmo;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratanle, guândo solicitado, no que for reÍerente à entrega e a quâisquer
ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral rêsponsabilidade pelos danos eventuais causados à contralante ou a lerceiros no
fornecimento ora aiustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à flscalização ou
acompanhamento realizado pela Contratantei
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época pópria, vêz quê os
seus empragados não manterão nenhum vínculo empregatício com o i,4UNlClPlO;
k) Responsabilizar-se por todos os encaÍgos Íiscais e comerciais resullantes dêsta conlrataÉoi
l) RêsponsabilizaÊse pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, rêlativos
âo fôÍnecimento, inclusive frete. desde a origem até suâ entrêgâ no local de destino, bem como cumprir. as
normas adêquadâs relativas ao tÍansporte do produto obieto do presênte têrmo;
m) Entregâr o produto acondicionado de forma adêquâdâ garantindo sua integridadê física;
n) ResponsabilizaÍ-se por quaisquer multas ou dêspesas 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 especiÍcaçóes gerais, que originou êstâ contrataÇáo e de sua
proposl,a:
p) Manter número telefônico e ê-mail atualizados de sscrilôrio ou frma para contato e intermediação junto
à contratantê;

cLÁusuLA oÉclMA - DAs oBRIGACÔES DO CONTRAÍANTE - São obrigaçôes da Secretaria Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude i.,lunicípio de Châ GÍande:

a) Recebero objeto nas condições estabelecidas nêste Conkato;
b) VeriÍicar a conformidadê dos bens recebidos com as especiÍicaçôês consl,sntes no TeÍmo de Reíerência
e da proposta para fins dê acoitação e rocebim€nto definitivo;
c) Comunicar à Contrabda, por escrito, sobre imperfeiçôes, Íalhas ou inegulaÍidades vêÍificadas no objeto
fornecido para quê sêja substituldo, reparado ou corrigido;
d) Acompânhar e íiscalizar o cumprimênto des obrigaçôes da Contratada através dê servidor responsável
designado;
e) Efetuar o pagamentô à Contratada no valor correspondente âo fomecimento do objeto, no przrz o ê fôrma
estabelecidos neste Contrato;
0 FomeceÍ atestado de câpacidadê técnica quando solicitado, dêsde que atendidas às obrigaçôes
contrâtuaisi
g) A AdministÍação náo responderá por quaisquer compromissG assumidos pela Conlratada com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do contralo, bem como por qualquer dano causado a terceiÍos
em decorrênciâ de âlo da Contratada, de seus empregados, prepostos ousuboÍdinados.

cLÁusuLA oEclMA PRIMEIRA - OAS PENAI-IDAOES - Com fundamento no Art. 7. da Lei Federat n.o
'10.52012002, íicará impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo dê multa de ate 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominaçóes legais, nos seguinles casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto:
c) Falhar na execuçâo do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrâto no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
D Não mantiver a propostral
g) Deixaí de entregar documentaçáo exigida no certams;
h) Cometer fraude Ílscal;
i) Fizer declaração falsa.
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Parágrafo Primêiro - Pârâ condutas descritas nas alíneas "a", "d", "e",'f', "g'; 'h" e "i", será aplic€da multâ de no
máximo 30% (tíinta por cento) do valor do contrato.

Parágrato Segundo - O relardamenlo da execução prêvisto na alínea "b", êslará conÍigurado quando â
Contratada:

a) Deixar de iniclar, sem causa justiÍicada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constânte na ordem de fomecimênto;

b) Deixar de realizar, sêm câusâ justiícâdâ, as obrigaçóes deÍinidas no conlrato por 03 (três) dias seguidos
ou por '10 (dez) dias intercâlados.

PaÍágÍaÍo Têrcêiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em Íazâo de Íalhâ na execução do contrato, de
que trata a alinea'c", o valoÍ rêlativo às multas aplicadas em razão do ParágraÍo Sêxto.

Parágrafo Quarto - A falha na execução do conbato prevista no subitem "c" êstaÉ configurada quando a
Contralada se snquadraÍ em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto dêsta
cláusula, respoitada a graduação de inÍraçóes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o lotal de 20 (vinte) ponlos.
cumulativamênlê.

TABELA í
Grau da lnÍrãeâo

1 2
2 3
3 4
4
5
6 10

Parágrafo Cluinto - O compoÍtamenlo previsto no Parágrafo QuaÍto estaÉ configurado quando a Contratada
exêcutar atos tais como os descrilos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lêi no
8.66ô/1993.

Pará9rafo SeÍo - Pelo descumprimento das obrigaçôes conlratuais, a AdministraÉo aplicáÉ multas conÍorme a
graduaçâo êstabêlecidâ nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

1 0 2?o sobre o valor da ordêm de fornecimento a que se reÍere o descumprimento dâ obriqaÇâo
2 0 47o sôbre o valor da ordem dê fornecimento a que se reÍere o descumprimênto da obrigação
3 0,8% sobre o valor da ordêm de Íornecimento a que sê refêre o descumprimento da obriqaÇáo
4 1,670 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.
5 3,270 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇão
6 4 07o sobre o valoÍ da ordem de Íomecimento a que se refere o descumprimento da obÍigaÇao

Item Descrição Grau lncidência

1
Executar Íornecimenlo incompleto, palaativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providênciar recomposiÇão complementar. 2 Por Ocorrência

2
ForneceÍ informação pérfida de Íomecimento ou substituir material
licitado por outro de qudidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os fornecimentos contratados.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

4
Utalizar as dependências da Contratante para ins diversos do objeto do
contrâtô. 5

5
Recusar a execução de fomecimento determinado pela Fiscâlizâção,
sem motivo justificâdo. 5 Por Ocorrência

6
Permitir situaçâo que crie a possibilidade de causar ou que cause dãno
físico, lesao corporal ou consequênciês letais. 6

7
Retirar das dependências do Contratante quâisqueÍ equipamêntos ou
materiais de consumo previstos em contralo, sem autorizaÇão préyia. 1

Por item e por
ocorrência

SEC,RETAR A MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
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Grau Correspondência

Por ocorrência

Por Oconência
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I Cumprir horário êstabelecido pelo contralo ou determinado pela
FiscalizaÇáo.

1 Por Ocorrência

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

11
Cumprir determinaÇão íormal ou instruçáo complementar da
Fiscalizaçáo. 2 Por Ocorrência

'12
Cumprir quâisquer dos ilens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tábela de multas, após reincidência Íormalmente notiÍicada pela
unidade Íiscalizadora.

3
Por item e por
oconência

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e
prazos estipulados. 1 Por dia

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORTES, CULTURA, TIIRISMO E
JUVENTUDE

A IR
Por item e por
oconênciâ

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa podeÍá seÍ aplicada à Contratada juntamentê com a de impedimento de
licitâr e contratar êstabêlêcida no CapuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçôes serão consideÍadas reincidentes se, no prazo de 07 (setê) dias corridos a contar
da aplicação da pênâlidade, a Contratada cometer a mesmâ infração, cabendo a aplicação êm dobro das multas
corrêspondentes, sem prejuízo da rescisáo contratual.

Parágrafo Nono - Nênhuma penalidade será aplicade sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no fucreto Estadual no 42.191/2015 e no Decreto Estadual
no 44.94a12O17 .

Parágraío Déclmo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamerto a
ser eÍetuado ao contratado.

PaÍâgÍaÍo OÔcimo Primeiro - Após esgotados os mêios dê execução direta da sanção de multja indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será noüfcado para recolher a importância devida no prazo de í5 (quinze)
dias, contrdos do recebimênto da @municaçâo oíicial.

Parágrafo Déclmo Segundo - Deconido o prazo previsto no Parágrafo Dádmo Tercairo, o contratantê
encaminhará a multa para cobrança judiclal,

PdíágtaÍo Décimo TeÍceiro - A AdministÍação podeÍá, em situâções excepcionais devidamente motivadâs,
efetuar a retênção câulelar do valor da multa antes dâ conclusão do procedimento âdministralivo.

CúUSULA DÉqMA SEGUNDA- DA RESCISÃO - A inexecuÉo total ou parcial do pres€nte Conirato ênsejârá
a sua rescisâo, com as consêquências contratuais e âs prêvistas em lei ou regulamento.

Parágrafo PÍimeiro - lnadimolêmênto imoutável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presants Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll ê XVll da L€i 8.666/93 sem
que caaba à contratada direilo a qualquer indenizaÉo, sem píejuizo das pênalidades pertinentes em processo
administrativo regular.

Parágrafo §egundo - O presente Contrato poderá seÍ rescindido consensualmenle, mediante a oconência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Têrcêiro - O presente Contrato podêrá ser rescindido amigâvelmente, por acordo entre as partês;
reduzidâ â termo no processo de liôitaÉo, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Patágtalo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação procêssual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do anigo 78 da Lei
8.666/93. sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prêjuÍzos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 pará9rafo 20 da Lei 8.666/93.

SHIFT COMERCIO DE Assinàdo de íorma digital poí SHIFI
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sEcRETARtA MUNtctPAL DE EDUca:/i?ü;i,PoRTEs' cuLruRA', ruRtsÚo E

peráoraÍo sêxto - A rescisão administÍativa ou amigável será ptgcedida de autoÍizaçáo escrita e Íundamentadâ'

Artig;79 pâÍágrafo 1o da Lei 8 666/93

cúusuLA DÉctIriA TERCETRA - DAS DEspEsAi Dg. gg-x-l-R^TO - constituirá encârgo exclusivo da

contratadaopagãmentodetrioutos,tari@Éodoobjetodestecontra1o'

ParágraÍoÚnico;SerãodacontÍatadatodasaSdespesasdecorrgnlêsdeencargostrabalhistas,prêvidenciários,
fiscâis e comerciais, d""o,'"nt"t o'-tiãcução do Contrato Artigo 7í da LeiS-666/93'

cúusulADÉ'TMAQUARTA;ffi --.*,J,:".'f; :?i,ãET::ir:il!
33lllã:ffitr"""T:ffllÍo1': ütrff'ffi!'1.:HiJ;ffi"ãç:'1";:ir:f:'"*:llf ,['3'"Ti"i"1?*'0"
- Atividade: i2.365.12,10.2.862- ri""1"ri;riá"., *;r""iã"ãÁà*o oai i;-àãÀái - ei"tento de Despesa: (1087) -
3.3.90.30.00 - MateÍial de Consumo'

cúusuLA DÉcriro or,"ro- Hr Háo o@u **::X3f3ÍJi"trlli!1ff:ffiXtr",i'J::
:::"";:"","JJJg,i"T:X3$?1fu?1"'Íffií31;il4T::lll=ft":l':'"':'Siji:fl"*'"Hffi"*?: illeta: 

não

exduindo, ou reduzindo esta Íe"pons-ru]íara", a nscalizaçao ou o acoÃãi"t'"rãiiá pao contÍatante AÍtigo 70 da

Lei 8.666/93.

cúusuLADÉcrÍúAsExÍÂ.'H?ff ffi ru$**";*ffi E"*êt:"r:lltÍ;Jll"5[:"!?X'ltff t":

podeÍá seÍ acrescida ou Supnmx

8.666/93.

c rÁusu LA oÉcrrA sÉrrmA',ffi .ffi ;#",*jTiH;3"#"#'J:, ffiffr1",1, i.t13' i3.l$
cumprimento do obieto deste CoÍ
Adilivo 

contrato seÉ o da comarca de GravalárPE'

cúusuLA DÉclÍaA olTAvA - Do FoRo - o Foro do presente i

excluido qualquer outro' 
quatÍo vias de igual teor' e para um só efeito

F nôr êstaÍem iustos, e acordados' fi'mam o Presente Contrato em"

ôí ô;;-senç, áás testemunhas qu''r também assinam' 
sHtFTcoMERcto DÉ H;,Í:ff"11*"","*r,ffi*"
ARÍIGOS PARA ÉSCRITORIO EÍf,logo E PÂPEI:,1o5enr r eooo r l6

tuI.afi*&5,h. 
ipnffiurross3rsoool:u",#;':;;.,'..''""'"'

"".,"*..,,,:,j,§l{*§:Jd'.;'f'iíne'cuhura, 
:§iT'i""#"1??'1'áãli"J':J'tft}

TuÍlsmo e Juventudê

tn\a\ -bo ú20-. <tu4.E
N E

F c C
CPF:

Chã Grande
,, , tt.t, 1,,,t., .,
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