
SECRETARIA M CULTURA, TURISMO E
JUWNTUDE

PREGÃO ELETRÔNICO N" OO8/2022

PROCESSO LTCTTATÓR|O " O1Z2o22

CONTRATO N." 27112022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURÀ,
TUR'SNO E JUVENTUDE DE CHÀ GRANDE E A EMPRESA
ITÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA I,8, PÀRA OS F'IVS OUE SE
ESPECIFICA.

Aos 05 (cinco) dias do mês de s€tembro de 2022, de um lado a SECREÍARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURIS O E JUVENTUDE OE CHÃ GRANDE com sede e ÍoÍo em PeÍnambuco. localizadã à Avenida
Vinte de Dezêmbro, no 100, Dom Helder Câmarâ, Chã Grande - PE, inscÍita no C.N.P.J./MF sob o no
30.005.9801000'l {6, neste ato reprês€ntado pelo seu Gestor ê Secretário de EducaÉo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, bÍasileira, divorciado, ProfessoÍ e Farmacêutico, nomeado por
meio da PortaÍia No 005/2021 datada em 041011202'1. portador da Carteira de ldentidadê n" 5.322.402 SSP/PE,
CPF no O27.OO9.2U-12, no uso da âtribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a êmpnesa f,árcio do Nascimento Silva llE, inscritâ no CNPJ sob o n" í 0.875.828/000í 47,
estabelecida à Rua Primitivo de Miranda, No 471 - MatÍiz - VitóÍia de Santo Antào/PE, nestê elo representada por
seu representante l€gal, Sr. Márcio do Naacimento Silvâ, brasileira, solteiro, empresário, portador da Carteira de
identidede No 7.005.445, expedida pela Secrêtaria dê Deiêsa Social do Eslado de Pernambuco. CPF/MF N"
013.845.E24-36, doravãnte denominada CONTRATADA, pacluâm o prêsênte Contrato, c1rja celêbraÇão é
deconente Procssso Licitatório no O12nO22 - P.egão El€trônico n" ü1812022 - Ala de RêgistÍo de Preços n'
03ral2o22 - doÍavanle denominado PROCES.SO e que se regeÉ pela Lei Feder.al n'8.ô66de21 de junhode1993,
e modificaçóes subsequentês; pelos têÍmos da proposta vencedora, parte integrante destê contrato; pelo
estabelêcido no Édital ê seus anexos, pelos preceitos de direío público, aplicando-se-lhes supletivâmente, os
principios da Teoria Geral dos ConlÍatos ê as disposições de diÍeito privado; atendidâs as cláusulas, e condiçÕes
que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRI EIRA - DO OBJETO - AquisiÉo com êntrega parcelada de água mineral natural e Bem gás,
em garrafão do 20 (viÍ e) litros, êm regime de comodato para atender es necessidades das diversas Secrêtarias
do Municlpio de Chã Grande e demais ÓÍgãos Participantes, conforme especiÍicaçÕes e quantidades indicadas no
Anexo ll, parte integrante deste contrato indêpendeÍúe de tÍanscÍição.

Parágrafo Prlmelro - O pÍesêÍúe Contrato não poderá seÍ obieto de cessão ou traníerência, no todo ou em parte.

cúusulA §EGUNOA - DA FINALIDADE - O otjeto deste Contrato destina-s€ ao desenvolvimento das
atividades normais da Secíetâria Municipal de EducaÉo, Espoítes, Cultura, Turismo e Juventude e
Departamentos corelacionados.

cúu§uLA TERCEIRA - DO PRAZO - O prêsêntê Contrato vigoraÍá até 31 dê dêzembÍo de 2022, contados a
partir de sua assinalura, podendo sêr prorrogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAUENTO - Atribui.Sê A ESSE CONITATO O VAIOr dE R$
7.í24,/t8 (Sete mil, conto e vinte e quatÍo rEai3 e quaÍenta e oito centâvos) referente ao veloÍ totâl do objeto
previsto na Cláusula Primeirâ, paÍa â totalidade do perÍodo mencionado na Cláusula Terceira, conÍoÍme
detalhamento â sêguir:

POR CENTO

7.04

Parâgraio PÍimeiÍo - Os pagamentos serão efeluados mediante crêdito em conta conente de contratada, por
oÍdem bancárie, em eté 30 (tírÍa) dias consecutivos, a contar do recebimento defnitivo, quando mantidas as
mêsmas condiçôes iniciais de habilitaçáo e cáso náo haja fato impeditivo pâra o qual tenha conconido à
contratada.

ValoÍes (R$)ITEM oEscRlÇÃo UNIDADE
SEC

EDUCÂçÀO
QNT

ESCOLAS
TOTAL

Unitário Total

02

Água minêÍal - natural sem gás.
envasada em garrêÍáo de polipÍopileno,
tampa de pressáo e lacÍe. IlaÍca: Villa,
Fabricante: Kaetés lndusEia de Água

inêral Ltda

Garraíão
com 20
LitÍos

43 969 1.012 7 124 48
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PaÍágrafo Segundo - Os pegamentos serâo realizados integralmente, em coÍrespondência com os produtos
eÍetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Têrceiro - A nota fiscâl devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
Municipio de Chã Grandey'PE, Localizade na Avenide Sâo José, n' 10í, Cenúo, Chã Grende/PE.

PaÍágrafo Quarto - Por ocasiáo do pagamento a contíatada devêrá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando reguleridede com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Rêlativos e Tributos Federais, Oívida Ativa da Uniâo e INSS,
expedida pela SecÍetaria da Rêceita Federal do Brasil;
c) Certidáo Negativa de Oébitos Trabalhistas - CNOT, expedida pela Justiça do Trâbatho.
compÍovando a inexislência de débitos inadimplidos pêÍante a Justiça do Tr-âbalho;
d) Prova dê reguleridade com as Faz endas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será rêalizado, após a apÍes€ntaÉo pêla ContÍatada da nota tiscat
devidamente pÍeenchida ê indicação do banco, agêncie e conta bancária da êmprê6a que Íeceb€rá o valor do
objeto.

ParágraÍo Sexto - Náo havêrá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendentê de liquidação qualquer
obÍigaÉo. Esse fato náo seÍá gerador dê diÍeito a rea.iustaÍnênto d€ píeços ou à áualização mon€tária.

ParágÍafo Oitavo - A nota Íiscal que for apresentada com eÍro, ou obseívada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contraiada, para coÍTeçáo e nesse ceso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previío paÍa pâgamento será iniciada a partir da
Íespectiva regularizaçáo.

Parágrafo Nono - Eventuais atreaos nos pagaÍnentos impúávêis à confatada não gererão direito a quelquer
atualizaÉo.

Parágrafo lrócimo - A adjudicatária nào poderá apresentar note fscauÍature com CNPJ/MF diverso do reqistrado
no Confato.

Parágrafo Décimo PÍimeiro - Devêráo estaÍ inclusos nos pÍêços apresêÍúados todos os gastos do ftete,
embalagem e todos ê quaisguer Aibutos, seiam olês sociais, trabalhistas, previdenciários, liscais, comerciais ou de
qualqueÍ outra natureza resultantes da execuÉo do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - Oconendo atrâso no pagamento, e desde que paÍa
tanto, a contratada não tênha concorÍido de alguma Íormâ; haveÉ incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variaÉo acumulada do IPCÂ/IBGE oconida entÍe a data final pÍeüsta para o pegamênto e a
data de sua eHiva Íealizaçáo.

CúUSULA SEXTA - DO REÀTUSTE - Não será concêdido reajuste ou coÍÍeção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica asseguftrdo o re€quilíbrio econômico-fnanceiro inicial do Conlrato, mediante a
superveniência de falo imprêvisívêl nos termos ê forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.ô66/93
mediante provocaçáo da contratada, cuja pretensão deverá estar suficientêmente comprovada alravés de
documento(s).

cúusul-A SETIMA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiÍidos dêverâo ser
enúegues na Secretarie Municipal de Govemo, siluado na Avenida Sâo José, n' 1O'1, CentÍo, Chá Grande/PE.
ocâsiáo em que será procedida a conferênciâ dos produtos entregues, e a verificação se estáo de acoÍdo com as
câÍacterísticas e quântitativos descítos na Ordem deFomêcimento.

Parâgralo PrimeiÍo: Os produtos deverão sêr entregues em até 24 (vinte e quatro) horas, e do Íecebimento da
Ordem de fornecimento, emitida pela SecretaÍia de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do
Munjcípio de Chã Grande.

PaÍágrafo Segundo: Os produtos seÍão recebidos definitivamenle após a veriÍicaÉo da qualidade e quantidade
dos produtos e consequente aceitaçáo, mediante atestado do setor responsável.
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Parâgrefo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, náo poderá s€r inferior a 06 (seis) meses contados e pertir
da datâ dê entrega dos respectivos pÍodutos solicitados na Ordem dê fomecimento emitida pela Secretarie de
Educação, Esportes, Culture, Turismo e Juventude do Município de Chá Grande

PaÉgrafo QuaÍto: O transporte, carga e a descarga dos pÍodutos coÍrêráo por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicionel solicilâdo posteriormente a Secretaía de EducâÉo, EspoÍtes, Cultura, Turismo e
Juventude do Município de Chá Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou defnitivo do serviço e do objeto não êxclui a responsabilidade da
Contratada pêlos pÍeiuizos Íesultantes da incorreta execuÉo do contÍato.

PaÍágrafo Sêxto: A Contrâtada Íicará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
espêciÍicação do Anêxo IUOÍdem de Fomecimento, sem que isto acarde qualquer ônus à administraÉo ou
importe na relevânciâ das sançóes previstas na legislaçáo vigente- O prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(3) será de até 48 (quarenta e oito) horas contadas êm dlas ú(eis, a contar da notificaçào à
contratada, às 3ua3 cu3tâa, 3€m prejuÊo da aplicação das penalidades.

Paíágrafo Sétimo: Os produtos sêrão recÉbidos de modo imediato e definitivo, sêndo de responsabilidade do
fomecedor b€n€{iciário os padróes adequados de seguÍança e quelidade, cabendo-lhê sanar quaisquer
irregulaÍidades d6tectadas quando da utilizaçáo dos mesmos.

PaÍágrafo Oitavo - SeÍá designado o seÍvidor Sárgio FeÍnandos dê CaÍvalho, Secretário Municipal de Governo,
matrícula 346922, como GESTOR DO CONTRATO e e sêrvidora Crisüane Maria da Silve, copeiÍa, matricula no
344593, como FISCAL DO CONTRÂTO, responsável pelo acompanhamênto e fiscalizaçáo da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocoÍrências relacionadas à exêcução e determinação, tudo o que
Íor necessário â Íegularizaçáo de falhas ou defeitos observados ne êxecuÉo do Contato.

cLÁusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontÍataçáo depende de autorização prévia dâ
Contratanle, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisilos de qualificaçáo técnica, alóm da
regularidade fiscel e trabalhista nêcessários à execução do obieto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, ne execuÉo do contrato, sem prejuÍzo das responsabilidadas contretuais e
legais, podeÍá subcontratar parte do objêto deste têrmo de referência, até o limite máximo de 30%, com préviâ
autorizeÉo da Secretarie de Educação, Esportes, CultuÍa, Turismo e Juventude do MunicÍpio de Chã Grande.

Parágrafo Sêgundo - Em qualguêí hipótese de subcontaação, pernanece a responsabilidade intêgral da
Contratada pela peÍfeita execuÉo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e @oÍdênação das atividades da
subcontratâçáo, bêm como responder pêrânte a Contratante pelo rigoroso cumprimenlo das obrigações
contÍatuais coÍrespondentês ao ob.ieto da subcontrataÉo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA - É rêsponsabitidade da CoNTRATAoA a
execução obieto conlÍetual êm eslreita observáncia da legislaÉo vigentê para confataçóes públicas, as
especifceçôes têcnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo inlêgrelmente
as seguintes obrigações:

e) Fomecer o obieto no prazo e na forma de entegâ estabelecidos no Termo de Referência e ne proposla.
com indicações referentes à marca/Íaúicante, ficendo suieita à muha eslebelecida no contrato, b€m como
às pÍescriçóes da Lei das Licitaçô€s e Contratos Adminiírativos, respondendo pelas consequências de sua
inobseÍvância total ou parcial;
b) Manter-s€, durante toda a ügência e execuÉo do conÍeto, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, com es condições de habilitaÉo e qualificaÉo exigides no TeÍmo deReÍêrência;
c) AtendeÍ ao chamado e/ou à coÍreção do defeito dentro do pÍazo estabelecido neste inírumento. A Não
realizaçáo dentro do prazo, a Contratada estaÉ sujeita à multa estabelecida nocontrato,
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões do Íomecimento ora
conlratedo, que porventura se fizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre eÍravios ou danos ocorridos no transpoÍte dos obietos,
qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por êscrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
fomecimento do objsto contÍatado;
g) Arcar com todas as dêspesas decorÍentes de uma eventual substituiçáo do objeto, êm caso de
reposição do mesmo,
h) Prestar êsclarecimentos ao Contratânte, quando solicitado, no que for referênte à entrega e a quaisquer
ocorrências Íelacionadas aos produtos;
i) Assumir intêgrel responsabilidade pelos dan s causados à contratante ou a têíceiros no
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Íornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à ÍiscalizaÉo ou
acompanhamento realizado pela Contratante;
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos nâ legislaçáo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época pÍópria, vez que os
seus empregados nâo manterão nenhum vínculo empregaticio com o MUNICIPIO;
k) ResponsabilizaÊse por todos os êncargos fiscais e comerciais resultantes destã contrataçáo;
l) Rêsponsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos
ao íomecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumpÍir, as
normas adequadas rêlativas ao transporte do produto objeto do pÍesente termoi
m) EntregaÍ o produto acondicionâdo de íorme adequâda garantindo sua integridade flsica;
n) Responsabilizar-se poí quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de
descumprimeÍúo de qualquer cláusula ou condiçáo do contrato, dispositivo legâl ou regulamento, por sua
parte,
o) Observar Íigorosamente todas as especificaÉes gêrais, que originou esta contratação e de sua
pÍoposta;
p) ManteÍ númeÍo têlefônico e e-mail atuâlÉados de escritório ou frma para conteto e intermediaçáo junto
à contretentê

cúusulA DÉclMA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE - São obrigações da Secrêtaria de Educaçáo,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chá Grânde:

a) RecebeÍ o objeto nas condiçõês estabelêcidas neste ContÍato;
b) Verificar a conformidade dos bens rêcebidos com as espêcificaçóes constantes no Termo de Referência
e da proposta para lins de aceitâção e recêbimento def nitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhes ou inegularidadeB verificadas no objeto
fomecido para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Ammpanhar e Íiscâlizar o cumprimento das obrigaÉes de Contraiada através de sêrvidor responsável
designado;
e) Efetuer o pâgamento à Contratada no valor conespondente ao fomecimênto do objeto, no praz o e forma
estabelecidos neste Contratoi
f) Fomecer atêstado de capacidâde técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçóes
@ntratuais;
g) A Administração não respondeÍá por quaisquêr compromissos assumidos pela ContÍatada com
terceiÍos, aínda que vinculâdas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a tercetros
em deconéncia de ato da Contratada, de seus empÍegados, preposlos ousubordinados.

CúUSULA DÉCI A PRIMEIRA - DAS PEI{AL|DADES - Com tundamento no Art. 7. da Lei FedeÍat n.o
10.52012002, ÍicaÍá impdido de licítar e contratar com a Administraçâo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prêjuízo de multa de até 30% (kinte por cento), do valor êstimado paÍa ARP e demais
cominaçóes legais, nos seguintes câsos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o Íetardamênto da execuçáo do objeto;
c) Falhar na execuçáo do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços ê Contreto no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaÉo êxigida no certame;
h) Cometer fÍaude Íiscal;
i) Fizer dêclaração falsa.

Parágrafo PÍimeiro - Paía condutas descritas nas alíneas "a", "d", "e", 'f','g"; "h' e "i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta poÍ cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuçáo previsto na alínea "b', êstará configurado quândo a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sêm causâ juíiÍicada, a execução do contÍato, após 07 (sete) dias, contados de data
conslante na ordem de fornecimento:

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

Parágrafo TerceiÍo - Será deduzido do valoÍ da multa em Íazáo dê falha na execução do contrato, de
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que tÍâta a alÍnea "c", o valor relativo às multas aplicadas em Íazão do Parágrafo Sexto

PaÍágÍafo Quarto - A felha na execuçáo do contralo prevista no subitem 'c" estará conÍigurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tâbêla 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusulâ, respeiteda a graduaçâo de inÍÍações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELÁ í
Grau da lnfração Pontos da lnfÍacão

1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

Parágrafo Seío - Pelo descumprimento das obígaçõês conlratuâis, a AdministÍação aplicará multas confoÍme a
grâduaÉo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELÂ 3

PARA OS IT A DEI

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refeÍe o dêscumprimenlo da obriqaÇão
2 0,4% sobre o valor da ordêm de fomecimento a que se refeÍe o dêscumpÍimento da obrigaçáo
3 0,8% sobre o valoí da oÍdem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇáo
4 1,6% sobre o valoí dâ ordem de fomecimento a que se rêhre o descumprimento da obÍiqacão

aa?qsgbre q valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇào
6 4 096 sobÍe o valor da ordêm de fomecimento a que se refere o dqscumprimento da obígação

Item Descrição Grau lncidência

I Executar fomecimento incompleto, paliativo, pÍovisório como por carátêÍ
permaneote, ou deixar de providenciar recomposição complementaÍ.

2 PoÍ Ocorrência

2
ForneceÍ informação pórfida de Íornêcimênto ou substituir matêrial
licitado por outro de qualidade inferior. 2 Por Ocorrência

3
Suspender ou inlênompêr, salvo motavo de força maior ou caso íortuito,
os fomêcimentos contratados. 6

Por dia e por tarefâ
desiqnada

4
Utilizar as dêpendências da Contratante paÍa fins diveÍsos do oiieto do
contrato. 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de fomecimento determinado pela Fiscalização,
sem motivo iustificado.

Por OcoÍrência

b
PermitiÍ situaçáo que cÍie a possibilidadâ de causar ou que cause dano
físico, lesão corporal ou consêquências letais. 6 Por Ocorrência

7
Retiíar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
matêriais de consumo prêvistos em contralo, sem autorizaÇão préviâ.

,| Por item
ocorrência

e por

I Manter a documentação de habilitaÉo atualizada 1
Por item e poÍ
oconência

9
Cumprir horário estabelecido
Fiscalizaçâo.

pelo contrato ou determinado pela ,| Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da Fiscalização paÍa contÍole de acêsso de seus
funcionários. 1 Por Oconência

'11 Cumprir determinaçáo formal ou instÍução complemêntaÍ da
Fiscâlizaçãq. 2 Por OcorÍência

12
Cumprir queisquer dos itens do contrato e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade fiscalizadora.

3
e porPor item

oconênciã

13 Entreg4r a garantia contrâtual eventualmente exigida nos termos e 1 Por dia

Chã Grande

Parágrafo Quinto - O comportamenlo previsto no PaÍágrafo Quarto estará confgurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágÍafo único. da Lei no
8.666/1993.

AV. Sõo José, n" l0l. CentÍo, Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-0(n I leleÍone:81 3537-1140 ICNPJ: I l.O{9.80ó/m0l -90
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azos esti ulados

ParágÍafo Sétimo - A sanÉo de multa poderá ser aplicada à Contratada iuntamente com a de impedimento dê
licitar e contratar estabelecida no CâpuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçôes sêráo consideradas reincidentes se, no prezo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaçáo da p€nalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
coÍTêspondentes, sêm prejuízo da rescisáo contraluâ|.

PaÍágrafo Nono - Nenhume pênalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no D€creto Estadual no 42.191/2015 ê no Decreto Estadual
n' 44.94812017.

Parágrafo Décimo - A cÍitério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao mnfatado.

Parágrefo Dédmo Prlmêiro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sânÉo de mutta indicedos no
PaÍágÍaÍo Décimo acima, o contratado será noüficado pare rêcolher a imporláncia dêvida no pÍatzo de 15 (quinze)
dias, contados do recebiÍnento da comunicaÉo oÍicial.

ParágÍafo Dáclmo Sêgundo - Deconido o prezo previsio no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a mufta para cobrança judicial.

ParágraÍo PrimeiÍo - lnadimDlemento imputável à contratada - O contratante podêrá rescindir
administrativamântê, o presênte Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.ô66/93 sem
que caiba à contratadâ direito a qualquer indenÉãÉo, sem prejuízo das pênalidades pertínêntes em processo
administretivo reguler.

PatâgtaÍo Sêgundo - O presente ContÍato poderá sêr rescindido consênsualmente, mediante a ocorrência da
hipótese píevistâ no inciso XVll do artigo 7E da Lei E.66ô/93.

Parágrafo Tercelro - O píesente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as paÍtes;
reduzida â termo no processo de licitaÉo, dêsde que haia conveniência para a Administração. Artigo 79, ll da Lêi
8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este ContÍato poderá ser rescindido judicialmente nos teÍmos da legisleÉo processual
vigente. Artigo 79. lll da Lei 8.666/93.

ParágÍafo Qulnto - Quando a rescisão oconer com fundamento nos incisos Xll e XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem quê haia culpe da contÍatada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houveÍ sofÍido. Artigo 79 paÍágÍalo 2o dâ Lei E.666i93.

Parágrafo Sexto - A rescisáo administativa ou amigável será precêdida de aúoÍizaÉo escrita e tundamentada
tutigo 79 parágrafo 1' da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESPESAS DO GONTRA - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despêsas dêconeÍ es da exêcuçào do objeto deste Contreto.

Parágrafo Único; Serão da contratada todas as despesas decorrenles de encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, decorrentes de êxecuçâo do ContÍato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CúUSULA DÉC|MA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAITIENTÁRIOS - As despesas decorÍentes deste
Conlrato corÍeráo por contâ dos recursos a sêguir espêcificados:

12.361.120',t .2.37
12.361.1217 48

óncÃo U}rloADE ORÇA E ÍÁR[À PRoGRÂ A DE TRAaALHo
ELExE To DE

DESPESA
VÂLoR A ExPENHAR

PoR ooÍaÇÃo
5000
s000

5001
5001

(573) 3.3.90.30.00
(620) 3.3.90.30.00

R$ 302,72
R$ 6.82'1,76

Av. Sôo Joré, no l0l, cenlÍo. Chô GÍonde-PE, CEP 55.63ó-0,00
E-moil ouvidoÍlo@chogronde.pê.gov.bÍ I
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Chã Grande

Parágrafo Décimo Terceiro - A AdministraÉo podsrá, êm situaçóês êxcepcionais devidamêntê motivadas,
efetuaÍ a retenÉo cautelar do valor da mutta aÍtes da conclusâo do procedimento administratjvo.

CúUSULA DÉCIÍúA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexêcuÉo total ou parcial do pÍesente Contrato ensejaÍá
â sua rescisão, com as consêquências contÍaluais e as previstas em lei ou regulamento.
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cúusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABÍLIOADE CIVIL - A contratada respondeÉ por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razáo de ação ou omissáo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, indepêndentemênte de outras cominaçóes contrâtuais ou legais a que estiver sujeita; náo
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalÉaçáo ou o acompanhamento pelo contrãtante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusul-A DECIMA sExTÂ - DOS ACRÉSClilOS E SUPRESSÕES - A quantidade inicialmente contratada
podeÍá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágreío primêiro do artigo 65 da Lei no
8.666/93.

CúUSULA OÉC|üA SÉTlilA - OAS ALTERÂCÕES - As alterações, porventura necessárias, ao bom. e fiel
cumprimento do objeto deste Contralo serão efetivadas nâ foÍma do aÍtigo 65 da Lei E.666/93, através de Termo
Aditivo.

CúUSULA DÉCl A OIrAVA - DO FORO - O Foro do presênla Coúrato sêrá o da comarca de Gravatá/PE,
excluÍdo qualquer cxrto.

E, por estarêm iusto§, e acoÍdados, fiÍmam o píesênte Conüeto em quafo vias de igual teor, e para um sô efeito
legal, na prêsênça das testemunhas que tambêm assinam.

.,ãbqg*#,J,
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Ordênador de Despêse
Sêcrêtário de Educação, Esportes, Cultura,

TuÍismo e Juventude
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N
Nascimento Silve
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TESTEIúUNHAS:

tQnn

r, 6ko.Bs).\qt{-q / CP
N

I

Chã Grande

AV. Sõo José, n' l0l, CentÍo, Chô Grondê-PE. CEP 55.ó3ó-m0 | Ieleíonê:81 3537-ll/O ICNPJ: lI.ü9.80ó/mol-90
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.bÍ | Site www.chogronde.pe.gov.br


