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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÀc ELETRôNtco N" 025/202í

PRocESso LtctrATóRto N' 039/2021

CCNTRÂTO N.' 28612022, QUE ENTRE Sl CEL:BRAM
SECRETARIA DE EDUCAçÂO,. ESPORTES, CULTURA,
ÍURISMO É JUVENTUDE DE CHA GRANDE E A EMPRESÀ
,\IADJA SEVERO DA SILVA 09385055488, PÁRÁ OS F'IVS QUE
SE ÉSPECIFICA.

Aos Og (nove) dias do mês de setembro de 2022, de um lado SECRETARIA DE EDUCAÇÀO, ESPORTES,
CULTURA, TURlsMo E JUVENTUDE DE cHÁ GRANDE com sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida
Vinte de Dêzembro. n" 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscÍita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/000í 46, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educaçáo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva. Brasileira. divoÍciado Servidor Público, nomeado poÍ meio da
Portaria Nô OO5D021 datada em 0410112021, portador da Caneira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF no

O27.009.264-12, no uso da atribuiçáo que lhe mnÍere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Nadia Sevêro da Silva 09385055488, inscrita no CNPJ sob o n" 33.02'1.0451000í -
00, estabelecidâ ao Sírio Lua Clara, n' 02 - Engenho Bom mnselho - Zona Rural - Amaraji - PE, CEP: 55.515-
000, rcstqiüo repÍesentada por sua representante legal, SÉ. Nadja Severo da Silva, portadora da Cârteira de
ldêr]lidade Nô 8.789.761, expedide pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, CPF/l\rF N"
093.850.554-88, doravante denominada CONTRÂTADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é
decorrenle Processo Licitatório no 03912021- Pregão Eletrônico n" 02512021 - Ata de Registro de Preços n'
Ol"l12022 - dorauante denominado PROCESSO e que se rêgerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993,
e ,,.Jijilicações subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante desle contrato; pelo
esta::l'cido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os
principios da Teoria Geral dc: aontratos e as disposiÇões de direito privàdo; atendidas as cláusulas, e condições
que sê enuiciam e sêguir:

CLÂUSULÂ PRIMEIRA - DO OBJETO - Aq(,isiçáo de AGUA, lransportada em caminhão pipa, a Íim de atender
as necessidades da Secretaria dê Educaçáo, Espcriês, Cullura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã Grande
no combate à seca duÍante o período de estiêgem, côoÍorme êspecificaçoes e quantidades indicadas no Anexo ll,
parte integrante deste contrâto independente dê iÍarscíição.

Parágrafo Prim€iro - O oresente Contrato não po,-ierá ser rbjeto de cessâo ou tÍansferência, no todo ou em pa(e

CúUSULA SEGUNDA . DA FI LIOADE O objeto deste Contíato destina-se ao desenvolvimênto das
atividades nonxais da Seq,elaria Municipal de EducaÉo, Espoites, Cultura, Turismo e Juventude e
Deparlamenlos coíreiacionados.

cúusuLA TERCEIRA - DC PRAZO - O prescírie Contraio vigoraíá atê 3't de dezembro de 2022, contados a
partir de sua assinatura, pode,iCo seí pronogado, ncs termcs (iâ legislaÉo pertinente.

CúUSULA OUARTA - ÍrC'JeLOR E r'í;ilDlCOES Oã PÂGÀ$ÊNTO - Atribui-se a esse Contrato o vator de R$
2.543,80 (oois mil, quinhentos e quarentâ e ft ês reais e êitEntâ cenbvos) referente ao valor total do objeto
previsto na Cláusula Primeira. p3râ â totalidade do Íleriodc mencionado na Cláusula Terceira, conÍoime
detalhamento a sêguir:

ITEI' - CCTA P PA!-75% SÊi A E CINCO ENTO

ua para combale â seca durante c periodo d
St

Parágrafo Segundo - Os pag.imentos sêraiÍJ
efetivamente entÍegues no mês anteÍioÍ ao dc ,

iE,a:izádcJ inieg.almênte, em coríespondênciâ com os produtos
rÍi3nio.

Parágrafo Primeiro - Os pagamêntos seELr ele:uaoos mediante c!'édito em conta corrente da contratada, por
ordem banúria, ern até 30 (tíinta) dias conseculivôs, a conta. do Íecebimento definitivo, quandó rãniiOr" 

".mesmas condiçoes iiiiciais de habilitaçâo e cãso ião hâja Íâto impedi'tivo para o qual ienha concrrrido à
contÍatada.

Item Espec

o2 1.106 2.543,80,rq
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sEcRETARtA MUN\C\PAL Oe eOUCnÇeq EsPoRrEs, àI,LTURA, TURISMO E
JUVF.NTUDE

paÍágÍafo TeÍceiro - A nota íiscal devidamenie dtestacie deverá ser apresêntada no setor contábil, na sede de

cada-Ôrgão/Entidade demandante conforme o caso (VER ORDENI DE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

Parágrãfo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certiílcado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Ceíidão Negãtiva de Débitos Relativos a Tributos FedeÍais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
c) CeÍtidão Negativa de Oêbitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos anadimplidos perante a Justiça do TÍabalho;
d) Prova de íegularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede dacontratada.

PeÉgrafo Quinto - O pagamento seÍá realizado, após a aprêsenl,açâo pela Contratada da not') fiscal
devidamente preenchida e indicâÉo do banco, agência e conta banéÍia da empresa que receberá o valor do
ob.ieto.

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

PaÉgrafo Sétimo - Nenhum pagaÍnento será efetuado à adiuCicãtária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigaçâo. Esse fato não será gerador de direito a rea.iustamento de preços ou à atuâlizaçâo monetáÍia.

Parágrafo Oitavo - A i-,ota tiscal que for apresentada corn erio, cu observada qualquer circunstância que
desâconselhe o pagamento, será devolvidâ à contratada, pâra ccrÍeÇão e nesse c:rso o prazo previslo no
parágrafo primeiro seÍá interrompido. A mntagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
respectiva regularizaÉo.

Parágrafo Nono - Evantuais atrasos nos pagamenlos ixnputárcis à contratada não gêrarão direho a qualquêÍ
atualizaçáo.

Parágrafo Oécimo - A adjudicátáÍia nào poderá apÍesenB[ nota fiscol.ifatura com CNPJ/MF divêrso do registrado
no Conlrato.

Préd ios ria Mu Cultu T ntu

Creche Antonieta Cavalcante de Oúei

J

Parágrafo Décimo PÍimeiro - Deveráo êstar inclusos nos preços âpresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer lributos, sêiam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

cLÁusuLA QUTNTA_- pA.ATUALrzAcÃo MoNETÁR|A - ocorrendo âtraso no pâgamento, e desde que para
lanto, â contratadâ náo tenha conc,orrido de alguma Íorma; l]averá irrcidêrtcia de âtu;lizaçao monêtária sobre o
velor devido, pela variação acumulada do IPCA,/IBGE ocorrida êntre a datâ final prevista para o pagam/_nto e a
dala de sua efetiva reâlização.

cúusut-l sgxTn - Do REAJUSTE - Náo seÍa concedidil reejuste ou correção monetária ao vâlor do contrato.

Perágrafo Único - Fica esseguíâdo o leêquilibrio emnômico-Íinanceiro inicial do Contrato, medianle a
superveniência de fato imprevisivel r,os rermos e ÍoÍma eslaSelêcida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666t93
mediante provocação da contratad:, cu.;â pretensão dã-verá cstar suficieÀtemente crmprovada afravés de
documento(s).

cúusuLA sÉttua - DA ExEcucÀo.Do o,BJEÍo DO CONÍRÂTO -- A Secreraria de EducáÉo, Espones,cultura.TUriSmoeJuven@velpelorecebimentoeónÍerênciados
produtos entregues. Será procedida a veriíicação de acordo cont as característjcas descritas no termo de
referência, sendo posterionnente afgriCa aconÍormidade.

P€rágrâfo Primeiro: Os produtcs deverão ser entregues direrarnente nas Secretarias Municipais, em até O.l (um)
dia' após o recebimênto do pedido, nos locais indicados abaixo, quândo da emissão dâ ordem de fornecimento:

Banda Pedro Jo e Frassat Rua Severino Caetano Oe Dãu!
Endereço

Rua Joáo Batistâ de VasconcelosBiblioteca Pública
Centro Cultural Avenidâ São José

:-l Rua José Trajano Lopes

AV.560Jo3é.n. l0l, Cênho, Chõ cronde-pE, CÊp S5.63ô-mO
E-moil ouvidorio@chogÍondê.pe.gov.bÍ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

Creche lnfantil de Jesus Sitio J duba

Escola Dr. José Rocha de Sá Sitio La edo Grande
Escola lúun 20 de Dezembro Avenida Vinte de Dezembro

Escola l\4 LaeÍte Pedrosa dê Melo Sitio Macâcos
Escola Munic Nossa SenhoÍa de Fátima

Avenidâ Vinte dê Dezembro

Avenida São José

Perágrafo S€gundo - No ato dd entregâ o savidor responsá\'el pelô recebimênto devêrá obseNar se o produto é
compativel com a descriçâo do produto !icitado.

Parágrâfo Têrceiro - Caso sêjam identificados problemas erou discrepàncias em relaÉo às especifcaçoes
apresentadas no paÍágíafo anterie,, a liciiante v€ncedora âdjudicatária deverá substituir o(s) produtos
imediatamente.

Parágrâfo Quarto - Os produtos somente seráo aceitos se esliverem plenamente de âcordo com as
especiÍicações apresentadas no parágrafo segirndo e parágrafo terceiÍo desta Cláusula respectivamente,
anteriormenle exigidas no termo de reÍerência deste procedimento licitatório e seus anexos.

Parágrafo.quinto - Será designado o serviCâÍ ,.loseildo Sevêrino dos Santos, mâlÍícula 347869, Secretário
l,Iunicipal de Agricultura, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Edmilson Sêverino de Santâna, matrícula
000377, Técnico Agricoia, conlo FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo acrmpanhamento e Íiscalizaçáo da
êntrega dos produtos, anolando em regisiÍo próprio todâs as ocorrências relacionadas à execução e dêteí.,inaÉo,
tudo o que for necêssário à regulaÍizaÇão de falhas ou defeitos observâdos na execuçáo do contrato.

9tlu9uLA olrAvA - DÂ suBcoNTRAÍAcÂo - A subcontratação depende de autorizaÉo prévia da
contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os réquisitoi de qualiÍicação teãnlcal atem oa
regularidade fiscal e trabalhista necessát.ios à execuçáo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contrataca, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contraluais elegais, poteÉ subcontratár parte do objetc deste lermo de referência, até o limite máximo de 30yo, com prevra
autorizaÉo da SêcretaÍia de Educação, Esportes, Cultura, Turismc e Juventude do Município de Châ ôrande.

larágrãf9 Segundo - Er'r quâlquer hipóiese de subconlrataÇão, pêrmanece a responsabitidade integral da
Contrâtada pela períeita execução contratual, cabendo-lhe realizài a supervisão e coordenaÉo das atividades da
subcontÍataçâo' bem como responder peranle a Contratante pelo rigoroso cumprimánto das obrigaçoes
contÍatuais correspondentes ao_objetc da subcontrataÇáo.

(r

Escola Nlunici lSandra Si uerra

Escola Munici I XV de NIa

Gru Escolar Aderbal Jurema

Rua Luiz Cavalcante Lins

Sitio lvlacacos

Rua Presb. Amaro Francisco de Oliveira

Avenida Vinte de Dezembro
Vila Santa Luzia

Sitio VertentesGrupo Escolar Amaro Pâulino de Sena
Grupo Escolar Antônio lvlanoel de Jesus Sitio Vertentes

Silio FrexeirasGrupo Escolar Camilo Ferreira da Silva
Sítio JaparandubaGrupo Escolar CoÍonel José Barbosa d9 tê§9 qel]rlq

Sitio TipimGrupo Escolar Francisco Nunes Magalháes
Sitio MalhadinhaGrupo Escolar Jâci Roque da Silva

Sitio MatiasGrupo Escolar Joana D'arc
Escolar Joana Maria de Paiva

Rua Severinô Ramos de Oliveira
Sitio

Sítio lr.4utuns
Sitio Frexêiras

ua Fria
Escolâr João Faustino de Oueiroz

Escolaí Joáo Nunes lúonteiro

EscolaÍ José Cavalcante de Queiroz
Alves Pereira

Gru

Gru
Sitio MacacosGrupo Escolar José Galdino da Costa
Sítio Muxoxo
Sítio Cabloco

Escolar Justino Gomes da Silva
Escolar Manoel Caetano de JesusGru
Escolaí Manoel José dos Sanlos

uida
Sitio FrexeiÍas

Sitio T nha
Secretaria de EducaÇáo, Esportes, CuhuÍa, Turismo e

JuvúítJde

Gru Escolar Santa

Telecentro

LChã Grande

Escola Municipal Santa Luzia

Sitio Palmêiras

GruDo Escolar Joaquim

Av. sôo José, no I0l. Cenlro, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-ü)0 | IeleÍone:81 3537-n4O I cNpJ: I l.(x9.goó/Omt -?O
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cúusuu NoNA - DAs oBRlGAcÕEs DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execução objeto contratual em estreita observância da legislaçao vigente para contÍâtações públtcas, as
especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas proposlas, assumindo integralmenle
as seguinles obrigações.

a) A empresa Contratada ícará obrigada a trocaÍ, imediatamente, os produtos que vier a ser recusado,
sem nenhum custo adicionâl para a CONTRATANTE.
b) Contrâlâda assume como exclusivamente seus os riscos e as dêspesas decorÍentes do fornecimento
dos produtos, mão-de-obra, necessário à boa e peífêita entrêga dos produtos. Responsâbiliza-se, também,
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados. e ainda, por
quajsquer prêjuízos que sejam.
c) Entendimento com a Secretaria de EducaEão, EspoÍtes, Cuttura, Turismo e Juventude irlunicipio de Chã
Grande obietivando evitar inteÍrupÉes ou paralisaçôes durante a entrega dos produtos.
d) Enlregar o objêto da presente proposta nas condrçóes e prazos estabelecidos seguindo orientações da
Secretaria Municipâl de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude de Chã Grande.
e) Comprovar, a qualquer momento, o pagâmento dos tributos que incidiÍem sobre o objeto contratado.
0 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e enüega dos produtos.

cúusuLA oÉctul - ols ognteacoes oo coltraerlltg - sâo obrigaÉes da secretaria de EducâÉo.
EspoÍtes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chá Grande/PE.

a) Contratante deverá, a seu critéÍio, e através de funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura ou
de pessoas previamente dêsignadas, exerceÍ ampla, irreslrita e permanente fiscal2aÉo de todas as fases
do fomêcimênlo do objeto contratado e do o)mpoÍtamenlo do pessoal da Contratada, sem prejuizo da
obrigaÉo desta de fiscalizar seus empregados,
b) Conlratante não responderá por quaisquer comprornissos assumidos pela contratada com terceiros,
einda que vinculados à execuÉo do presenle conlrato, bem como por qualquer dano causâdo a tlrceiros
em decorrência de ato da CCNTRATADA e de seus empregados. prepostos ou subordinedos.
c) Acompanhar a entrega dos produtos e avaliaÍ a sua quâlidade, sem prejuízo da responsabilidade da
Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justifi caliva
d) Fomecer as instruçÕes necessárias à execuÉo da êntrega dos produtos e cumprir com os pagamentos
nas condiçóes dos preços pacluados.
e) Procêder a mais ampla fiscálização sobre o fiel curnprimênto do objeto dêste instrumento, sem prejuizo
da responsabilidade da contratada.

CúUSUL,q OÉCtUe pntttelnA - OAS PENALTDAOES - Com fundamento no AÍt. 7" da Lei Federat n.o
1o.52O12O02, Íicará impedido de licitâr ê conlratar com a AdministraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem preiuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado paía ARp e demais
cominaçóes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardamenlo da execuÉo do objêto;
c) Falhar na execuçáo do contrato;
d) Náo assinar a Ata de Registro dê PreÇos s Contíato no Drazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a propostal
g) Deixar de entregar documentaÉo exigida no certame:
h) Cometer fraude íisca!;
i) Fizer declaração Íalsa.

Parágrefo Primeiro - Para condutas descritas nas alíneas "a", "d", "e", "f', "g"; "h" e.i', será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cento) do valoÍ do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento cia execução pÍevisto nâ alinea 'b", estará conÍigurado quando a
Conlratadâ:

b) Deixar de realizar, sem causa justificaoa, as obÍigações definidâs no contÍato por 03 (três) diâs seguidos
ou po|l0 (dez) dias intercalados.

Patá rafo Terceiro - Será deduzido d da mulla aplicãda em razão de falha na execuçáo do contÍato, de

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÁO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

a) Deixar de iniciar, sern causa justificãda, a execução do conlrato, após 07 (sete) diãs, contados da data
constante na ordem de Íomecimento:

AV. Sôo Jo3é, n' l0l , CentÍo, Chô Grónde- PE, CEF 55.ó3ó-q)O lTeleÍone:81 3537-1140 | CNp.l: I L049.80ó/OO0l -90
E-moil ouvidoÍio@chogronde.pe.gov.br I Sile www-chogronde-pe.9ov.br
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que trala a alínea "c", o valor relativo ás multas aplicádas em razáo do Parágrafo Sexto

PârágÍafo Querto - A falha na execuÉo do contrato prevista no subitem 'c" estará confgurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uÍna das situaçóes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulâtivamente.

TABELA ,!

2

32

o

PâÉgrafo Quinto - O @mportamento prevrsto no Parágralo Quarto estará confgurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92. parágtalo único, 96 e 97, paÍág'aÍo único, da Lei no
8.666/ t 993.

Perágtefo Sexto - Pelo descumpÍimento das obrigâçô€s contraluais, a ÁdministraÇão aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nâs tabelas seguintes:

TABELA 2

4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se refere o descum rimento da obri a

TABELA 3

Retirar das dependências do ContÍahnle quaisquer equipamentos ou
materiais de ccnsumo revistos em contrâto, sem autorizá tevta

PARA OS ITEN A DE:

Cumprir quaisquer dos itêns do contratc e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notiÍicada pela
unidade fiscalizadora

Grau da I Pontos da

3 4
4 5
5 I

10

1

3
o vâlor da ordem de fornecimento a que se refere o descum

a
2

20k0 osobre lova descu m men do a
rimento da0 4% sobÍe

0 8yo sobrê o valoi da ordem de forneomento a ue sc Íefere o descum rimento da
4
5

670 sobre o valor da ordem de fornecimento a
2yo sobre o valor da oÍdem de fornecimento a a3

se reÍere o dêscum rimento da
r.re se refere o descum rimento da

6

Item DescriÇâo Grau

1
Execular fornêcimenio incompleto, paliativo, provisóÍio como por caráter
permanente, ou deixar de pÍovidenciar recomposiçáo complementar. 2

2
Fornecer inÍormação péúda dê fornecimento ou substituir material
licitado or outro dê ualidade inferior
Suspender ou inlerrompeí, salvo motivo de forÉ maioÍ ou caso foÍtuito,
os fomecimentos contratados.
Utilizar as dependênciâs da Contratânte para fins diversos do objeto do
contrato.
Recusar â execuÉo de Íomecimenlo deteminado p€la Fiscalização,

Permilir situaÉo que crie a pcssibilidade de causâr ou que cause dano
fisico, lesão co ou con uências letais

2 Por Ocorrência

3 6 Por dia ê por tarefa
designâda

4 5 Por Ocorrência

5 5 Pôr Ocorrência

ô 6 Por Ocorrência

7 Por item
ocorrência

e por

1
e porPor item

ocorrência

I 1 Por Ocorrência

10 1 Por Ocorrência

11

Cumprir horário êstabeiecido pelo contrato cu deienninado pela

Cumprir determinaÉo da Fiscalizaçao pera controle de acesso de seus
funcionáíos.
Cumprir determinação formal ou inslrução complementar da

Fiscal o

Fiscal o 2

12 3
poÍPor item

ocorrência
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Enlregar a garântiâ conlÉtual eventualmente exigida nos termos e
os

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá seí aplicáda à Contratada junlãmente com a de impedimenlo de
licitar e conlralar estabelecida no CaprÍ desta cláusuia.

Parágrafo Oitavo - As infrações serão crnsideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias conidos a contar
dâ aplicaçâo da penalidade, a ContÍatada cometer a Ínesma infração, cab€ndo a aplicâção em dobro das multas
correspondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penâlidade será aplica,la sem o devido Processo Administrâtivo de AplicaÇão de
Penalidadê - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19'1/2015 e no Decreto Estadual
no 44.94É,12017.

ParágraÍo Décimo - A cÍitêrio da autoridade competente, o valoÍ da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sanção de multa indicados no
Parágrafo Dêdmo acima, o contratado seÍá notifcado paÍa recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do Íecebimenlo da comunicaçáo oÍicial.

Parágrafo Décimo Segundo - Demnido o prazo prêvisto no Parágrafo Décimo Têrceiro. o contratante
encaminhará a multã para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo TêÍceiro - A Administração poderá, em situaçôes êxcepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retênÉo caúelar do valor da multa antgs da conclusáo do pÍocedimento administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUIiDA - OÀ RESCTSÃO - A inexecuçáo total ou paÍcial do prêsentê Contrato ensejaÍá
a sua rescisão, com as consequências conlratuâis ê as prevrstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnâdimolemênto | à contratada O conlralante poderá rescindir
administrativamente, o presente Conlrato nas hipóteses p:'evistas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lêi 8.666/93 sem
que caiba à contÍâtada direilo a qualquer indenização, se,T rirejuízo das penalidades pertinentes em processo
admanistrativo regular.

Parágrafo Sêgundo - O presente Contrato pcdrÍá sei rescindido consensualmenle, mediante a ocorrência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrâfo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a teÍmo no processo de licitaÉo, desdê que haja conveniência para a AdministraÉo. AÍtigo 79, ll da Lei
8.66ô/93.

PaÉgrafo Quarto - Este Contrato podeÍá ser rescifldidâ jrrdiôialmente nos têrmos da legislaçáo processual
vigente. AÍtigo 79, lll da Lea 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a Íescisáo ocorreÍ com fundamenlo nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contrâlada sêrá esla ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver soÍrido Aíigo 79 parágrâÍo 20 da lei8.666/93.

PâÉgrefo Sexto - A rescisáo administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita ê fundamentada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

cúusuLA oÉctue rencetnn - DAs DEsPEsAs Do coNTRATo - constituirá êncargo exclusivo da
contratada o pâgamento de lributos, t2ífas e despesas decorrentes da execuçáo do objeto deste Contrato.

Pãrágrafo Único: Serâo da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, decorrentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.66ô/93.

cúuSula DÉclMA QUARTA - DOs REcuRSos oRCAMENTÁR|OS - As despesas decoÍrentes deste
contratocorreÉoporcontadosrecur@_secretariadeEducãÉo'ESpones'
Cultura, Turismo e Juventude - LJn de 5001 - Secrelâria de EducaÇão, Esportes, Culturâ, Turismo e Juventude
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- Atividade: 12.361.1201.2.37 - ManulenÇâo da Secretaria de Educaçáo e Gestão de Ensino - Elemenlo de
Despesa: (573) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CúUSULA oÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE clvlL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contrâtada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita; nâo
excluindo, ou Íeduzindo esta responsabilidade, a Íiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. AÍtigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusulA DECIMA sExTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A quantidade iniciatmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no
8.666/93.

CúUSULA OÉCtUe SÉftfn - DAS ALTERACÕES - As alteraçóes, poÍventura necessárias, ao bom, e fiet
cumprimento do obieto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, alravés de Termo
Aditivo.

CúUSULA OÉCtUl OttAVa - OO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de crayatàlP1,
excluído qualquer outro-

E, por estarem juslos, e acordados, Íirmam o presente Contrato em quãtro vias de igual teor, e para um só efeilo
legal, na presença das testemunhas que lambém assinam

fued,}a SwunJ Narla SêveÍo da Silva "kn 
s,)u.-

CPF N' .o09.264-12
Ordenedor de Despesa

Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
e Juvêntude

NADJA SEVERO DA SILVA 09385055488
CONTRATADA

CPF: pé3 ?í?.79a-ç I

ÍESTEMUNHAS:
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E
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