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PREGÃo ELEÍRÔNIco N. OO7/2022

PROCESSO LICITATÔRIO NO 010/2022

CONTRATO N.õ 26212022. QUE ENÍRE SI CELEBRAM O
MUN'àíPIo DE cHA GRANDE/PE E A EMPRESA SHIFT
coMÉRcIo DE ART,Gos PARA ESC,RITÓRIo E PAPELAR]A
EIRELI ME, PÁRÁ OS F'NS QUE SE ESPECIF'CA.

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2022, de um lado a MUNICÍP|O OE CHÃ GRANDE com sede e foro em
Pêrnambuco. localizada à Avenida São José, no 10'1, Centro, Chá Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

1 1.049.806/000, -90, neste ato representado pelo SecretáÍio de Educaçao, Espoíes, Cultura, Turismo e Juventude,
Sr. Joel Gomes da Silva, brasileirâ, divorciado, Professor e Farmacêutico, nomêado por meio do Decrelo N" 036 de
0'l de selembro de 2018, portador da Carteirá de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF n" O27.009.26+12, ÉM
cONJUNTO com o Secretário de coverno, Sr. Sérgio Fêrnandes de Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante,
nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro ds 2018. portador da Cartoira de ldentidade no 3.581.163
SSP/PE. CPF no 649.468.864-00, no uso da atÍibuiÇão que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado
simplesmente CONTRÁTANTE, e a empresa Shift Comércio dê AÍtigos para Escritório e PapêlaÍia Eireli ME,
inscÍita no CNPJ sob o n" 3í.059.3í9/000í-í6, esÉbelecida à Rua Ananias Lacêrda de Andrade, No 68 - Loja 01 -
Jardim Caetés, Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, nêste ato reprêsentada por seu representante legal, Sr. Marcio
Cardim Prales, portador da Carteira de ldentidade N'4.432.619, expedidâ pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de Pernambuco. CPF/trtF N" U7.431.824-68., doravante denominada CONTRAÍADA. pactuam o presente

Contrato, cu.ia cêlebração é decorrente Procêsso Licitatório no 01012022 - Prêgão Eletrônico no O0712O22 - Ala
de Regiatro de Preços n" 02712022 - doravante denominado PROCESSO e que se rêgerá pela Lêi Federal no

8.ô66 de 21 de junho de 1993, e modificações subsêquentes; pelos termos dâ proposta vencedora. parte inlegrante
deste contrato; pelo estabetecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicandGse.lhes
suplerivamente, os pnncípios da Teoria ceÉl dos Contrâtos e as disposições de dirêito privado; âtêndidâs as
cláusulas. e condiçóes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIME|RA - Do OBJETO - FoÍnecimento parcerado de matêrial de limpeza, descartávêis, higiene
pessoal e artigos infantis destinado às diversas secÍetarias do Municipio de Chã Grande e demais Órgãos
Participantes, conforme especiÍicaçoes e quantidaoes inriicâdas no Anêxo ll, parte integrantê deste contrato
independenle de transcriçao.

parágrafo PÍimeiÍo - O presente Contrato não poderá ser oDieto de cessáo ou transferência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA . DA FI LiDADE - O objBto desre Contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades
normais das drversas Secretarias do Municípto de Chã Grande.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Conrrato vigorãrá até 3í de dêzembro dê 2022, conlâdos a
pârlir de sua âssinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertanênte.

CúUSULA AUARTA - DO VALOR E CONDTCÕES OE PAGAÍI,ENTO - AtÍibui-se a esse contrato o valor de R$
.1.2í 8,OO (Um mil, duzêntos ê dezoito reais) referente ao valor lotãl do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do perÍodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme detãlhemenlo a seguir:
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Cera Líquida para piso - orinclpio ativo solvênte de pstrolêo
composiçáo básica slicônê, paÍ'aúna, íormoi, coaanle
conseNantê, perÍume, 3 outras substâncras quiâiiaas permitida§
teor náo voláteis minimo 3,5clo na categoria pÍonto uso
âcondicionado em frasco plástico, contendc 500 mi, produio con

Catxa Polylar 10 48,70

1l
no Minrsté.ao da Saúde. Câxa corn i2 uíridadês.

21 DesinÍetante rso concentrado 5 Lriros Unidade

Éardo

roduto. fardo corn 16 tes contendo 4 rclcs caCa pacote.

PaÍágrafo PrimeiÍo - Os pagâmentos serác eletuados mediantê crédito em conta corrênte da contratada, por ordem

bancária. em até 30 (trinta) dias consecutivos, a Dontar do recebimento definitivo. quando mantjdas as mesmas

condiçôes iniciais de habil e caso não haja íato vo para o qual tenha concorrido á contratada

Papel higiênico de boa qualidade - Íolhê dupla, gofrado, picotâdo,
nâ cor brêoca medindo 40mx10cm. perfumadc, sem relevo.
composto de Íibrâs cclulósjcas/ nalurais. cxcetc afraÍas de papel.
tubête medindo 4cnrx10cm, embalagem com boa vlsibalidâdc do

TotalQu!nL

.187,00

25 7,24 '181,00Vofsi

l,,lartpel 10 55.00
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Parágrafo Segundo - Os pagamêntos sêÍão realizados intêgÍalmente, em correspondência com os produtos
efelivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Quarlo - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentaÍ:

a) CêrtiÍicado de Rêgularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidâo Negâtiva de Débitos Relaüvos a TÍibutos Federais, Dívida Ativa da Uniáo e INSS. expedida
pelâ Secretariâ dâ Rêceitâ Fêdêral do Brasil:
c) Certidão Negativa de Oébitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inãdimplidos perânte a Justiçâ do Trabalho;
d) Prova de regularidade com âs Fâzendas Esladual ê Municipal do domicílio ou sêde da contrâtâda.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaçao pela Contratada da nota Ílscal devidamente
preenchida Ê indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que recabaÉ o valor do objeto.

Parágrafo Sexto - Náo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Sêlimo. Nenhum pagamento seíá efêtuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaçáo qualquer
obrigação. Esse fato não seÍá gerador de direito a.ea.lustamento de pÍeços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota íiscal que for apresentâda com eno, ou observada qualquer circunstància que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, paÍa correção e nesse caso o prazo previsto no parágrafo
primeiro será interrompido. A mntagem do prazo previslo para pagamento será iniciada a partir da rêspectiva
regularizaçáo.

Paúgraío Nono - Evenruais alrasos nos pâgamentos imputávêis à contratada náo geraÉo direito a qualquêr
atualiza ção.

ParágÍafo Décimo - A adiudicatária náo poderá aprêsentar nol,a fscal/fatura com CNPJ/N,IF diveÍso do registrado no
Contrato.

PaÍágrafo Décimo Primeiro - Deveráo estâr inclusos r')os preços apresentados todos os gastos do írele,
embâlagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, lrabelhislas, previdenciáÍios, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA AT MONETÁRh - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanlo, a contratada não tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçâo monetária sobre o valor
devido, pela vâriaçáo acumulada do IPCA/IBGE ccorÍida entre a dala íinâl prevista para o pagamento e a data dê
suâ efêtiva rcalizaçâo-

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE _ NãO SEIá CONCEdidO reajuste ou coneÇão moneÉria ao vâlor do Contrato

Perágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbÍio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
supervêniência de fato imprêvisível nos teÍmos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaçáo da contratada, cuja pÍetensão deverá estar suficientemente compÍovada através de
documenlo(s).

ctÁusu|.A SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão ser
entregues no Almoxaíifado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, no 19-A - Manoel Simôes Barbosa -
Chá Grande - PE (Saláo PaÍoquial), ocásião em que será procedida a mnfeÍência dos produtos entÍegues, e a
veriÍlcação se estão de acordo com as caracteristicas e quantitativos descritos na Ordêm de Fornecimento.

PaÍágtdÍo PÍimeiro: Os produtcs deveráo sei entrêgues em até 03 (três) dias corridos, e do recebimento da
Ordem de Íomecimento, emjtida pela Secretêria de Governo do Município de Chã Grande, no hoÍário dê 07\00min
as l3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos deÍinitivamente após a veriÍicâção da qualidade e quantidâdê dôs

produtos e consequente aceitâção, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos prcdutos, nào poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir

da data de entrega dos spectivos pÍodutos solicitedos na Ordem de fornecimento emitida pela Secrelaria de
Governo do Município de hã Grande
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Parágrafo Tercelro - A nota fiscál devidamente atestada deverâ ser apresenlada na Secrelaria de Finanças do
Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.
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Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos coneráo poÍ conla da Contratada, sem qualquer
custo adicional solicitado posteriormente ao Município de Chã Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do sêrviço ê do obielo não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos pÍejuízos resultantes da incorrela exccuçáo do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada Íicará obrigada a trocaÍ o produto quê vier a seÍ recusado por não atender à
especiÍicação do Anexo ll/OÍdem de Fornecimento. sem que islo acarrete qualquer ônus à administração ou importe
na relevãncia das sançôes previstas na legislação vigente. O prazo para êntrêga do(s) novo(s) produto(s) lerá de
até 48 (quârênta e oito) horas contadas em dias útei§, a contar da notificação à contratada, às suas custas,
sem preiuízo da aplicação das pênalidadês.

P ágÍalo Sétimo: Os produtos seráo recebidos de modo irnêdiâto e deÍinitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedor beneÍiciário os padrões adequados de segurança e qualidade, câbendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilizaçáo dos mesmos.

ParágÍafo Oitavo - Será designado o sêrvidor Sérgio Fernandes de Carvalho, Secretário Municipal de Governo,
maticula 3/,6922, como GESTOR DO CONTRÂTO e a servidora CÍistiane MaÍla da Sllva, cop€ira, matrícula no
344593, como FISCAL DO GONTRAÍO, responsavel pêlo acompanhamento e liscalizaÉo da entrega dos
produtos, anotando em r€gistro próprio todas as ocorrências Íelacionadas à execução e deteíminação, tudo o que
for necessário à rêgularização de falhas ou defeitos observados na execuçao do Conhalo.

cúusuLA oTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataçáo depende de autorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontralação cumpre os íequisitôs de qualiÍicaÉo técnica. além da
regulâridâde fiscal e trabalhista necessários à execrção do objetô.

Parágrafo PrimêiÍo - A Contratada, na execuçâo do contrato, sem preJuízo dâs responsabilidadês conlratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste teÍmo de reíerêlciâ, até o limite máximo dê 30%, com prévia
autorização do Município dê Chã Grande.

Parágrafo Sogundo - Em qualquer hiÉtese de subcontratâção, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contÍatual. cãtendo-lhe rsalizar ã sup€rvisáo e coordenaçáo das alividades da
subcontratração, bem como responder p€ranle a Contmtante pelo rigoroso cumprimenlo das obrigaçõas contratuais
correspondentes ao objêto da subcontíataçáo.

cúusutÂ NoNA - DAs oBRlGAcÕEs DA CONÍRÂÍÂDA - E responsabilidade da CONTRATADA a execuçào
objeto contÍatual em estÍeiia observância da legislação vigente para contrataçõês publicas, as especificãçóês
técniÇas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas gropcstas, assumindo integralmente as seguintes
obrigaçoes:

a) Fornecer o objeto no prazo e na foflna de enlrega estabeleciCos no Têrmo de Referência € na proposta,
com indicâçóês reÍêrentes à marca/fabÍicante, ílcando sujeitâ à mutta estabelecida no contrato, bem como às
prescriçôes da Lei das Licitaç5es e Ccntratos Administrati./os, respondendo p€lâs consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, duranle toda a vigêncir e execuçáo do conlrato, em compaübilidade com as obrigações
assumidas, com as condiÉes de habiilt3çaü ê qualificação exigidas no Termo de Referência;
c) Atender ao óamado e/ou à coÍreçáo do deÍeito dentÍo ío prazo estabelecido neste instrumento. A Não
realizaçáo dentÍo do prazo. a Conrrâtâda esiaÍa süieita à multa estabelecida noContrato;
d) Acêitar, nas mesmas condições de sua proposla, os acréscimos ou supressõês do fomecimento oÍa
contratado, que porventura se íizerem necassários, ã cÍitéÍio da Contratante;
e) Assumir integral rssponsabilidade sobre extravios ou danos ocorÍidos no transporte dos objêtos, qualquer
que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante. qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
íoÍnecrmento do obieto contratado:
g) ArcaÍ com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposiÇão
do mesmo,
h) Prestar esclarecimentos ao Contrâlante, quando solacilâdo, no que for referente à entrega e a quaisquer
ocorrências relacionadas âos produtos;
i) Assumrr integral respot'rsabilidade p..los danos eventuêis causados à contrâtante ou a teÍceiros no
fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzincjô lal rêsponsabilidade à Íiscaljzaçào ou
acompanhamento realizado pela Contratantê;
j) Assumir responsabilidade poí todos os gàstos com encárgos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislaçáo social e trabalhisia c;n vigor, obrigando-se a saldâlos na época própria, vez que os
seus empregados manterão nenhum vinculo empregatÍcio com o MUNICÍPlO:
k) Responsabili por todos os er âis â comêrciais resultantes dosta contrataÉo;
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l) Responsabilizar-se pelo Transpone do pÍoduÍo objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
íornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de dêstino, bem como cumprir. as
normas adequadas relativas ao transpoíte do píoduto objeto do presente termo;
m) EntÍegar o produto acondicionado de forma adsquada garantindo sua integridade Íísica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas d€ qualquer natureza em deconência de
descumprimento de qualquer dáusula ou condição do conttato, dispositivo legal ou regulamento, por suâ
parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificações gerais, que originou esta contratação e de suâ proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou Íirma parâ contato e intermediação junto à
contratante.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRIGACÕES OO CONTRATANTE - São obrigaçôes do Município de Chã Grande

a) Receber o obieto nas condiçôes estabelecidâs neste Conlrâto;
b) VeriÍicaÍ a conformidade dos bens recebidos com as especifcaçóes constantes no Termo de ReÍerência e
da proposla para fins de aceilaÉo e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Corúratada, por escrito, sobre impsÍfeiçõ€s, falhas ou in6gulaÍidades verificadas no objeto
foÍnecido para que seia sut stituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumpÍimento das obrigações da Contratada alravós de servidor responsável
designâdo:
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor corÍespondente ao Íornecimento do objeto, no prazo e Íorma
estaDelecidos neste Contralo:
0 FoÍnecer ãtestado de capacidadê técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contraluais;
g) A Administração náo responderâ por quaisquêr compromissos assumidos pêla Contratada com terceiros,
ainda que vinculadas à execuÉo do contrato, b€m como por qualquer dano causâdo a terceiros em
decorrência de ato da Conlratada, dê seus empÍ€gados, prepostos ousuboÍdinados.

cúusulA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDÁDES - Com fundamênto nô Arr. 7" da Lei Federal n.o
10.52Ot2002, ficará impedido de licitar e contratár :om a Adminislração Pública Municipâ|, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuÍzo de multa de âté 30% (trintâ por cento), do valor estimado para ARP e demais cominações
legais, nos seguintes cásos:

a) Apres€ntiaÍ documentaçâo falsa;
b) Ensêjar o retardamento da êxecuÉo do objeto;
c) Falhar na exêorçâo do contÍato;
d) Não assinar a Ata dê Rêgistro de Prsços 6 Conlrato no prazo eslabeleckio;
e) Comportar-sê de modo inidôneo;
f) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documêntâÉo exigicia no cêrtame;
h) Comêter Íraude fiscal;
l) Fizêí dêclarâção Íâlsâ.

Pârágrâfo Primâlro - Para condutas descritâs nas alíneas "a", "d', "e", "f, "9"; "h" ê "i", sêrá aplicada multa de no
máximo 30% (trintia por cento) do valor do contÍato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuçjc prêvisto nê alíne3 "b', estará configurado quando a Contratada:

a) Deixar dê iniciar, sem causa .iustificáda, a execução do conlrato, apóE 07 (sete) dias, contados dâ data
constante na ordem da Íomecimento;

b) Deixar d€ rsalizar, sem causa justiricada, as obrigaçõês dêÍlnidas no conhato por 03 (três) dias s€guidos
ou por'10 (dez) dias intercalados.

PaíágÍafo TeÍceiro - Será deduzido do valoÍ da multa aplicada eÍl razão de fulha na execuÉo do contrato, de que
trata a alínea "c", o valor Íelalivo às multas aplicaCas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A fâlha na execuçáo do contrato prevista no subitêm "c" estará configurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo mênos uma Cas situações previslas na tâbela 3 do item Parágrâfo Sexto desta
cláusula, respejtâda â graduação de infraçôes conforme a tâbàla 1 a sêguir, e alcançar o totâl de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELA 1

Pontos da lnfÍaÇão
1 2
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ParágraÍo Quinto - O compoÍtamento previsto no Parágrafo Quarto estará configurado quando a Contratada
executar alos tais como os descritos nos artigos 92, paÍágrafo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lei no 8.666/'1993.

PâágraÍo Sexto - Pelo descumprimento das obngações contratuais, a AdministraÉo aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELÂ 2
Grau

-

Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fomecimenlo a que se refere o descumprimento da obriqaÇáo
2 0,4% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se reíere o descumprimento da obrigaçáo
3 0.8% sobre o valor da ordem de fornêcimento a quê se refere o descumpÍimento da obriqaÇão
4 1,670 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimênto da obrigaçáo
5 3,27o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrioaÇao

4,0% sobÍe o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÉo6

TABELA 3

cumpír determinaçáo formal ou instr,Jção mmDlementar dâ
Fiscaliz o
Cumprir quaisquÊr dos itens do contrato e ssus anexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade flscalizâdora.
EntÍegar â garântia conlratual eventualmentê exigida nos teÍmos e

razos esti ulados

Parágrafo Sátimo - A sanção de multa pod€rá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infrações seráo considêradas reincidentes se, no prâzo de 07 (sêtê) dias corridos a contar dâ
aplicaÇáo da penalidade, a Contratada cometer a rnesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

PaÍágíaÍo Nono - Nenhuma penalidade será eplicâda sem o devido PÍocesso Adminiskativo de Aplicação de
Penâlidade - PAAP, devendo ser observado o riisposto no Decrelo Estadual no 42.í91/2015 e no Decreto Estadual
no 44.94812017

3
4

1 5
85

6 10

Itêm Oaacricào Grau lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como rcr caráter
pêrmanente, ou deixar de providenciar recomposiçáo complementar.

2 Por OcorÍência

2
Fornêcer informação pérfida de Íornêcimento ou substituir material
licitado por outro dê qualidade inferior
Suspender ou inlerromper, salvo motivo de força rnaior ou caso ÍoÉuito,
os Íomecimentos contrâtados.
Utilizar as dependências da Contratante para fns diversos do objelo do
contrato.

Por Ocorrência

3 6
Por diê e por tarefa
desiqnada

1 5

5
Recusar a €xecução de fomecim€nto determinado pela FiscalizaÉo,
sem motivo justiÍicâdo. 5

6
Permitir situaÉo que crie a possibilidade de causar ou que c€use dano
Íísico. lesão coÍDoral ou consequências lelais.

6 Por Oconência

7
Retirar das dependências do Contratante quaasquer equipamentos ou
matêriâis de consumo previstos em contrato, sem autorizãção prévia. 1

Por item e por
ocoÍrência

1
Por item e por
ocorrênciaB

Por OcorrênciaI

Mântêr a documentaÉo de habilitaçâo âtualizada

Cumprir horário estabelecido pelo contrâlo ou determinado pela
Fiscâlização.

110
Cumprir determinaçáo da FiscalizaÇâo pera controlê de acesso de seus
Íunciônários.

2 Por Ocorrência11

3
Por item e por
ocoÍrência12

1 Por dia
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2

Por Oconência

Por Ocorrência

1

Por Ocorrência



ParágraÍo Dócimo - A critério da autondade cornpetente, o valor da multa poderá ser descontado do pagê,nento a
ser eretuado ao mntÍatado.

ParágraÍo Déclmo Primeiro - AÉs esgotados os nreios de execução direta da sanÉo de multa indicados no
Parágraío Décimo acimâ, o contratado será notiÍlcado para rscolhsr a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaçao oÍicial.

ParágÍafo Dócimo Segundo - DecoÍrido o prazo previsto no ParágÍafo Décimo Terceiro, o contratante encaminhará
a multa para cobrança judicial.

Pârágraío Décimo Têrceiro - A Administração poderá, em situaçóes excepcionais devidamente motivadas, eÍetuar
a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedrmento administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuçào totâl ou parcial do presente contÊêto ensejará a
sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo PÍimeiro - lnadimolemento imputável à contralada - O contratãnte poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll a XVll da Lei 8.666/93 sem que
caiba à contratada direito a qualquer indgnização, sem prejuíza das penalidades pertinentes em processo
âdministralivo regular.

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

Parágrafo Terceiro - O presente ContÍato poderá ser rescindido amigavelrnente, por acordo entrê as partês;
reduzida a termo no procêsso de licrtaçâo, desde que haja conveniência pard a AdministÍação. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

ParágÍâfo Quarto - Esle Contrato podêÉ ser resclndido iudicialmente nc's termos da legislaçáo procêssud vigente.
Artigo 79, lll dâ Lêi 8.666/93.

ParágÍâÍo Quinto - Quando a Íescisão oconer corq fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da L€i 8.666/93,
sem que haja culpa da contratada será êskr rês$rcida dos preiuizos Íegularmente clmprovados que houver sorrido.
Artigo 79 parágÍafo 20 da Lêi 8.6ô6/93.

Parágrafo Sêío - A rescisáo administraiiya ou amigável será prêcedida de autorização escrita e fundamêntada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉCtuA TERCETRA - DA§ DE§PE§AS Do CONTRATO - Constituirá êncargo exclusivo da
contratada o pagãm€nto de tributos, tarifas e despesas dêconêntes da execuçâo do obieto dêste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratadâ todâs ás despesas dêcorrentes de êncargos trabelhistas, previdenciários,
fiscais e comercieis, decorrêntes da êxecuÉo Co ContÍato. Aíigo 71 da Lei8.66ô/93.

cúUSULA DÉCIMA QUARTA - - As despesas decorrentes deste contrâto
correrão por conta dos recursos â seguir especiÍlcados 14000 - Secrêtaria de Plâneiamento - Unidade:
14001 - Secretaria de Planejamento - Alividade: U.'121.41 .2.51 - ManutonÉo da Secretaria de Planeiamento -
Elêmento de Despesa: (1 1 1 0) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CúUSULA DÉclMA OUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a soÍrer o contralantê, ou terceiros, em razâo de ãção ou omissào, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçoes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não ex4uindo,
ou reduzindo esta responsabilidadê, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contrãtante. Artigo 70 da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA oÉcIMA SEXTA . DOS ACRÉSCI E SUPRESSÕES A quantidade inicialmente coniratâdâ
poderá sêr acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágraÍo primeiro do artigo 65 da Lei nÔ 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERACÕES - As alteraçóes, porventurâ necessáías, ao bom, e fiel
cumprimentô do objeto deste Conlrâto seráo efetivedas nâ forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, âtÊâvés de Termo
Aditrvo.

CLÁUSULA DÉclMA olTAvA - Do FORO - O Foro do presente Contrato seíá o da comarca de GravatíPE,
excluído qualquer o
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E, por estarem justos, e acoÍdados, flrmam o prÉsente Contrato em quatro vias de igual teor. e para um só efeito
legal, na presença das testemunhas que também assinâm
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Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
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Ordenador de pesa
Sêcretário de Governo
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