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pRocEsso ltctraróRro No o2sl2o22

CONTRATO 27512022, QUE ENTRE S'
âELEBRAM o ttuNtcipto DE cHA GRANDE E A
EIúPRESA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
EIRELI ME, PÁRII OS FíTVS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 05 (cinco) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o iifuNlcíPlo oe CHÃ GmHoE com
sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida São Jose, no 101, Centío, Chá Grande - PE, inscrita
no C.N.P.J./MF sob o no 'l í.049.806/0001-90, neste ato representado pelo Secretário de EducaÇão,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Professor e
Farmacêutico, nomeado por meio do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de
Governo, Sr. Sérgio Fêrnandes de Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante, nomeado por meio
do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidede n" 3.581.163
SSP/PE, CPF n" 649.468.864-00, no uso da atribuiÇão que lhe confere o ORIGINAL, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Viva Oistribuidora de Produtos EIRELI
ME, CNPJ n" 20.008.831/0001-17, com sede à Avenida A, S/N" - Galpáo A - Dom Hêlder Câmara -
GaranhuníPE - CEP: 55.293-970, Fone: (87) 3762-0445, representada por seu Representante Legal,
Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreirâ, bresileira, solteiro, empresário, residente e domiciliado
em Garanhuns - PE, CNH N" 04489071443 DETRAN/PE, CPF/MF N" 071.955.62441, doravante
denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrente Processo
Licitatório n" 02512022 - Pregão Eletrônico no 016/2022 - Ata dê Registro de Preço€ n' O5O|2O22 -
doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n'8.666 de 21 dejunho de í993,
e modiícações subsequentesi pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato;
pêlo estabelecido no Edital e seus anexos, pêlos preceitos de dúeito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçÕês de direito pÍivado;
atendidas as cláusulas, e condiÇões que se enunciam e seguir:

GLÁUSULA PRITEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de Material de Consttução,
HidÍossanitário, Elétrico, FêrÍemênta6, Proteção, Forragens, Post$, Madeira e Esquadrias,
destinado às diversas Secretarias do Município de Chã Grande e demais Órgâos Pârticipantes,
conforme especificâÇões e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de transcriçâo.

ParágraÍo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessâo ou transÍerência, no todo
ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se âo desenvol,rmento
das atividades normais da Secretaria dê Urbanismo do Munacípio de Chã Grande.

cúusuLA TERCETRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022,
contados a partir de sua assinatura, podendo seÍ prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICOES OE PAGAMENTO _ AtTibUi-SE A ESSE CONITAtO O

valor de R$ 56.669,17 (Cinquenta ê seis mil, seiscentos e sessenta ê nove reais ê dezessete
centavos) reÍerente ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, paÍa a totalidade do peÍíodo
mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEÍUIPRESAS E EÍIIPRESAS OÉ PEQUENO PORTE (a.tigo,I8, III dA LEi 'I2312006).

23,32 1 166 00Gerdau KG 5002 Aíame Recozido 18
507 40KG 20 25,3703 Arame Liso 10 Gerdau

1299,60Gerdau I Caixa 05 259,9227
Estribo feÍro 5.O - 17x17qn - Caixa com
200 und Ít1-
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2a I Malha para Laje - 2ox2lcffi - 4 zmri T Cerolu Unidâde 50 71.O4 3 552 00
84.91 i. u7.3033 | Laje Pré-moldada (rnclusrve nervura) J MOG M2 30

MAÍERIAL HID ANI

2441 251

137,00
172 161,70
173 85 80

Tábuas de const. 20 cm larg E 2cm de
207,75es

364

ITEM - R ERV DA
MATERIAL C N R

MATERIAL HIOR NlTÁRI

414
420

MATERIAL ELETRICO

IÍEM DESCRTçÂO ÍÍARCA OUANT
Unitário Total

423 Canuit l" Fortlev 50 67.58 3 379.00

3 638.90
170

ParágraÍo PrimôiÍo - Os pagamêntos sêrão efetuados mediante crédito em conta corrente da
contÍatada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consêcutivos, a contar do recebimento
deflnitivo, quando mantides as mesmâs condiÇÕes iniciais de habiliteÉo e caso não hala fato
impeditavo para o qual tenha concorrido à contratada.

ParágÍafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os
produtos efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Tercêiro - A nota fiscal devidamente etesteda deverá ser apresentada na Secretaíia de
Finanças do Município de Châ Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 101, Centro, Chá
Grande/PE.

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidâo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - 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 e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será rêalizado, após a aprêsentação pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaçâo do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valor do objeto t N

Valo.es (RS)
ITEM DESCRTÇÃO MARCA UNO OUANT

Unitário Total
95 Cano Esgoto 50 mm com 6 m primário Fortlev Unrdade 69 75
168 Tigre Unldade 10 363 89Té de reduÇão esg 200-15Cmm

Tê de ÍeduÇão esq 100-75 mm TiaÍe Un dade 10 13,70
Tê de reduÉo esg 75-50 mm Tigre Unldadê
Tê de ÍeduÇáo esq. 50-40 mm UnidadeTiqre

1 0
1 0

16 17

858

Valores (RSl
rTEM DESCRTÇÂO ÍÚARCA QUANT UnitáÍio Total

lúadelar 25 8,31

Tábues dô const. 15 cm larg. E 2oÍn de
êsp.

10t\.4

Valores (R$)
ITÊM DESCRTÇÃO u D. OUANT.

Unitário Totâl
405 MDG M3 35 77,98 2 729.30
4í0

PedÍa Rachão
Tubo dê concreto armâdo 1 00m MDG Unidade 50 333,17 16.658.50

ITEM DESCRTÇÃO TIARCA QUANT. 'I otal
Íes

414 Caixa d'água 20.000 lflbra Fortlev Unidade 01 7.360,07 7.360.07
Cano de PVC soldável 50 mm c 6m Fort,êv Unidade 30 115,47 3.464,10
Cano de PVC soldável 75 mm c 6m Fortlev unidadê 30 242.51 7.275,30
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Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

UND,

363

l\.4adelar 5.82 58,20

MARCA

UND.

UND.

M1



Chã Grande

Parágrafo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidaÇão qualquer obrigaÉo. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à
atualizaçáo monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fie'.jal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correçáo e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será
iniciada a partir da respectiva regularizaçáo.

ParágraÍo Nono - Evêntuais etrasos nos pagamentos imputáveis à conúatada não gerarão direito a
qualquer atualizaçáo.

Parágraro Dácimo - A adjudicatária nâo poderá apresentar nota fiscaufatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do
frete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da exêcução do contrato.

GLÁUSULA QutHre - ol arultaecÁo uoNerÁnn - ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada náo tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização
monetária sobre o valor devido, pela variaÇáo acumulada do IPCÁ/IBGE ocorrida entre a data final
prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizaÇáo.

ct-Áusule sExTA - Do REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor
do Contrato

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-finenceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisÍvel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensáo deveÍá estar suficientemente
comprovada através de documento(s).

CLÁUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJ ETO DocoNTRATO - Os produtos adquiridos
deverão ser entregues nâ Secretaria Municipal de lnfraestrutura, situado na Rua Tiago Barbosa, S/No -
Augusto David - Chã Grande - PE, ocasiáo em que será procedida a conferência dos produtos
entrêgues, e a verificaçáo se estáo de acordo com as características e quantitativos descritos na
Ordem deFornecimento.

PaÍágraÍo Primeiro: Os produtos deverão ser enkegues em até 05 (cinco) dias corrido§, e do
recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria de Urbanismo do Município de Chá
Grande, no horário de 07h00min as í3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos seráo recebidos definitivamente após a veraficaçáo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

ParágraÍo TerceiÍo: O prazo de validade dos produtos, nâo poderá ser anferior a 12 (doze) meses
contados a partir da data de entrega dos Íespectivos produtos solacitados na Ordem de fornecimento
emitida pela Secretaria de Urbânismo do Município de Chá Grande.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correráo por conta da Con-r-atada,
sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Município de Chá Grande.

ParágraÍo Quinto: O recebimento provisório ou deÍnitivo do servaço e do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos preluízos resultantes da incorreta execuçáo do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada Ílcará obrigada a trocar o produto que vaer a ser recusado por nâo
atender à espêcificação do An l/Ordem de Forne mento, sem que isto acarrete qualquer Ônus à

th,. 1ç.. ,1,Uu u
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administraçáo ou importe na relevância das sançôes previstas na legislaÇão vigente. O prazo para
êntrega do(s) novo(s) produto(s) seÍá de até 48 (quarenta e oito) horas contadas em dias úteis, a
contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidadês.

ParágraÍo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabilidade do fornecedor benêficiário os padrões adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregulandades detectadas quando da utilizaÇão dos mesmos.

Paágralo Oitavo - Será designado o servidor José Henrique da Silva, Matrícula 346923, Se;retário
Municipal de lnfraestrutura, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Hagi Lucas Gomes
Barbosa, Matrícula 375049, Diretor de Obras, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo
acompanhamento e fiscalizaçáo da entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execuÇão e determinação, tudo o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorizaÇão prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçâo cumpre os rêquisitos de qualificaÇão
técnica, além da regularidade fiscal e lÍabalhista necessários à execução do objeto.

ParágraÍo Primêiro - A ConÍatada, na execução do contrato, sem pÍejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autorizaçâo do Município de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótesê de subcontrataÇão, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuÇão contratual, cabendo-lhe rcalizat a supervisào e
coôrdenaçâo das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execução objeto contratual em estreita observância da legislaçâo vigente para
contrataçÕes púb cas, as especificaçÕes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçôes:

a) Fornêôer o objeto no prazo e na forma dê entrega estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicâÇÕes reÍerentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no
contrato, bem como às prescrições de Lei das LicitaÇões e Contratos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuÇão do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçÕes assumidas, com as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no Termo de
Referência;
c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste
instrumento. A Não realização dêntro do prazo, a Conkatada êstará sujeita à multa estabelecida
noContrato:
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões do
fornecimento ora conkatado, que porventura se fizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos
objetos, qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer Íato extraordinário ou anormal que ocorrer no
fornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as dêspesas decorrentes de uma eventual substituição do ob.ieto, em caso
de reposição do mesmo;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a

terceiros no fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilicade à
fiscalização ou acompanhamento rcalizado pela ContÍatante;
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçÕes
sociais previstos na legislaçáo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os se pÍegados ná manteráo nenhum vínculo empregatício com o
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MUNICÍPIo;
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus,
relativos ao fornecimento, inclusive frêtê, desde a origem até sua enkega no local de destino,
bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente
termol
m) Entregar o produto a.ondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquêr natureza em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificaÇóes gerais, que originou esta contrataÇão e de
sua proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para co',tato e
intermediação junto à contratante.

CLÁuSUla DÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DO GONTRATANTE - São obrigaÇôes do Município de
Chã Grande:

a) Receber o obleto nas condiÇÕes estabelecidas neste Contrato
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaÇÕes constantes no Termo de
Referência e da proposta para fins de aceitação e recebimento deÍinitivo;
c) Comunicar à Contratada, por êscrito, sobre imperfeiçÕes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido para que seja substituído, reparado ou coÍrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaÇôes da Contratada através de servidor
rêsponsávêl designado;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondentê ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações contratuais;
g) A Administração náo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculadas à execuÇão do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENÂLIDADES - COM fUNdAMENtO NO Art, 7" dA LEi FCdETAI
n.' 10.52012002, ficará impedido de licitar e contratar com a AdministraÉo Pública Municipel, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado
para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÇão falsa;
b) Ensejar o retardamênto da execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de PreÇos e Contrato no prazo estabelecido;
e) ComportaÍ-se de modo inidôneoj
0 Náo mantiver a pÍoposte;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame:
h) Cometer fraude fiscali
i) FizeÍ declaraçâo falsa.

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

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alÍnea "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍicada, a execução do contrato, após 07 (sête) dias
contados da data constante na ordem de fornecimento;

b) Deixar de rea usa justificada s obrigaçÕes deflnidas no contrato por 03 (três)
N
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dias seguidos ou porl0 (dez) daas antercalados.

ParâgraÍo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execuçáo do
contrato, de que trata e alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razâo do Parágrafo Sexto.

Parág?afo QuaÉo - A falha na execuÇâo do contrato prevista no subitem "c" estará configurada quando
a Contratada se enquadrar erÍ pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item Parágrafo
Sexto desta cláusula, respeitadâ a graduaÇão de inÍraÇões conÍorme a tabela 1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnÍÍaÇão Pontos da lnfraÇão
1 2

2 3

3 4
4 5

8

6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Ouarto estará configurado quando a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágrafo
único, de Lei n" 8.666/1993.

Parágraío SêÍo - Pelo descumprimento des obrigaçÕes contratuais, a Administração aplicerá multas
conforme a graduação estabêlecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

GÍau r

1
0,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
obrigaÇão

2
0,4% sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se refere o descumpíimento da
obriqaÇâo

3
O,8olo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se rêfere o descumpramento da
obrigaÇâo

4
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obÍiqaÇão
3,2% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se refere o descumprimento da
obriqaÇão

6
4,0% sobrê o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimen'o da
obrigaÇáo

Grau lncidênciaItem

Por Ocorrência2
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como poÍ
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposiçâo
complementar.

2 Por OcorrênciaFornecer informação perÍida de fornecimento ou
material licitado por outro de qualidade inferior.

substituir
2

6
Por dia e por
tarefa designada3

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

5 Por Ocorrência4
Utilizar as dependências da Contratante para fins diveÍsos do
objeto do contrato

5 Por OcorrênciaRecusar a execuçáo de fornecimento determinado
FiscalizaÇão, sem motivo iustiícado.

pela

o6
Permitir situaçáo que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano físico, lesâo corporal ou conse uências letais

porPor item e
ocorrência7

ências do Contratante quaisquer
iais de consumo previstos em contrato,

Retirar
equipame

da$, deoend
nÉ*ru materw- l\
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Por Ocorrência

Correspondência

Descricão

1

1



U,,, n^- rtú*(

sem autoriz revta

Manter a documentaçâo de habilitaçâo atualizada 1
porPor atem e

ocorrêncaa

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇão.

Por Ocorrência

1 Por OcoÍência.10 Cumprir determinaÉo da Fiscalizaçáo para controle de acesso
de seus funcionários.

11
Cumprir determinaçáo Íormal ou instÍução complementar da
FiscalizaÇão.

2 Por Ocorrência

porPor item e
ocorrência

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

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

1 Por dia

E

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

Parágrafo Oitavo - As infraÇões serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sel.i) dias
corridos a contar da aplicaçáo da penalidade, a Contretede cometer a mesma inÍraÇáo, cabendo a
aplicaÇão em dobro das multâs cÕrrêspondentes, sem prejuízo da rescisâo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sêm o devido Processo Adminastrativo de
AplicaÇão de Penalidade - PAAP, devendo ser obseNado o disposto no Decreto Estadual no

42.19112015 e no Decreto Estadual n'44.948/2017.

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

ParágraÍo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta dâ sançáo de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificedo para re@lher a importàncaa devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimênto da comunicaÇão oficial.

Parágrafo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobranÇa judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A AdminiskaÇâo poderá, em situaçôes excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - DA RESCISÃo - A inexecugão total ou parcial do presente
Contrato ensejará a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

Parágrafo Primeiro - Inadimplemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamentê, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei
8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÇão, sêm prejuizo das pênalidades
pertinentes em processo administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido consensualmênte. mediante a

ocorrência da hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágraío Terceiro - O presente ConÍato poderá ser rescindido amigavelmente, por acoÍdo entre as
partes, reduzida a termo no processo de licitaçâo, desde que hajã conveniência para a Adminis
Aúigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Chã Grande

8

1

3
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ParágÍafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido Judicialmente nos termos da legislaÇâo
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sêxto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrila e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo í " da Lei 8.666/93.

cr-Áusur-l oÉclMA TERcETRA - OAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo
da contrâtada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da exêcução do objeto deste
ContÍato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas deconentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execuçáo do Contrato. Artigo 71 da Lej8.666/93.

ct-Áusut-l DÉclMA QUARTA - Dos REcuRSos oRcAMENTÁRlos - As despesas decorrentes
deste Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especificados: Órgão: 6000 - Secretaria de
lnfraestrutura - Unidade: 6001 - Secretaria de lnfraestrutura - Atividade: 15.122.1501.2.853 -
Manutençáo da Secretaria de lnfraestruturá - Elemento de Despesa: (803) - Material de Consumo

cLÁusuLA oÉcrua QuINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a soÍrer o contratante, ou terceiros, em Í&.áo de açáo ou omissâo, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, indepêndentemente de outras cominaçôes contral.rais ou
legals a que estiveÍ sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçáo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DECImA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmente
contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do
artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

cúusULA DÉclMA SÉTIMA - DAS ALTERACoES - As altêrações, porventura necessárias, ao
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei
8.666/93. atÍavés de Termo Aditivo.

GúUSULA DÉclilA OITAVA - DO FORO - o Foro do presente Contrato será o da comarca de
Gravatá/PE, excluído qualquêr outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro viâs de igual teor, e para um
só efeito legal, na presença das testemunhas quê també

mg^&o#r
cpriMr lr" dzz.oog.264-12

Ordenador de Despesa

Sé éÍõê'
N'649.468 0

Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude

Ordênador dê Despesa
Secretário de Gove.no

F:?oC eac-lcL,. Aq

rl \ -iJ,.- »- \-< '» t-'
silvandro Diego dà AlbuqueÍque FerÍeiÍa

VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

C\.

NOME:
cPF: (\Q E; ) .p q -q

N
c

ME:
,1
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Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuÍzos regularmente
comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágraÍo 2o da Lei 8.666/93.


