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PREGAO ELETRONICO N' 016/2022

pRocESso t-tctrarónto N. o2st2o22

CONTRAÍO N.'29412022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNIciPIo DE cHÁ GRANDE E A EMPRESA LUAL
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, PARA OS FIAIS OUE SE
ESPECIFICA.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2022. de um lado o MUNICíPlO DE CHÃ GRANDE com sede e
foÍo em Pernambuco. localizada à Avenida São José, no 101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J.f\,lF
sob o n" 1 1 .049.806/000í -90, neste alo representado pelo Sêcíetário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude. Sr. Joêl Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado poÍ meio do
Decreto No 036 dê 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF n"
O27.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de GoveÍno, Sr. Sérgio Femandes de Carvelho, brasileira,
divorciâdo, comerciante, nomeado por meio do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade no 3.58'1.163 SSP/PE, CPF no 649.468.864-00, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL,
nêste âto denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Lual Empreendimentos LTDA ME, CNPJ no

41.389.798/000í-92,comsedeàRuaMaÍquesdeOlinda,35-loAndar-Sâlâ1-Divinópolis-Caruaru-PE,
CEP: 55.004-370, representada por sua Representante Legâ|, Sra. AlexandÍa de Sousa Monteiro, portadoÍa da
Carteira de ldentidade No 9.061 485, expedida pela Secíetaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco,
CPF/Ni|F N" '110.372134{,0, doravante denominada CONTRATADA, pacluam o presente Contrato, cuja
celebraÉo é decorrenle Processo LicitatóÍio no 02512022 - Pregão Eletrônico no 01612022 - Ab de Registro
de Preços n' 04912022 - doravantê denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de
junho de 1993, e modiÍic€çôes subsequenles; pelos termos da pÍoposta vencedoÍa. parle integrante deste
contrato; pelo êstabelêcido no Edital e sêus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os pÍincípios da Teoria Geral dos Conlratos e as disposiçÕes de direito pÍivadoi atendidas as
cláusulas, e condições que se enunciam â seguir;

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimenlo parcelado de Metêrial de construção, Hidrossânitário,
Eléúico, Ferramêntas, Protêçáo, Ferragens, Postês, Madeira e Esquedrias. destinado às diversâs Secretarias
do Município de Chã Grande e dêmais Orgáos Partrcipantes, conforme especiÍicações e quantidades indicadas no
Anexo ll, parte integÍante deste contrato independente de transcriÉo.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá seÍ objeto de cessáo ou transferência, no todo ou em paÍte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto dêste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades noÍmais da Secretaria Municipal de lnÍÍaestrutura.

CúUSULA TERCEIRA - OO PRÂZO - O presente Contrato vigorârá até 3l de dezembro de 2022, contados a
partir de sua essinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação peÍlinente.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR E CON ES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o valor de R$
4.380,00 (Quatro mil, trezentos e oitenta reais) referente ao valor total do ob.ieto previsto na Cláusula Primeira,
para â totalidade do periodo mencionâdo na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

tTÉM - EXCLUSIVO PARA UICROEMPRESAS E EMPRESAS OE PEQUENO PORTE (artigo,r8, lll da L6i '12312006).

R

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos seráo efetuados mediânte crédito em conta correnle da contratada, por

ordem bancáriâ, em atê 30 (trinta) diâs consecutivos, a contar do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e caso náo hajâ fato impeditivo para o quâl tenha concorrido à

contratada.

PaÉgrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados inlegralmente, em correspondência com os produtos

efetivamente entregues no mês anlerior ao do pagamento.

Parágrafo Teícêiro - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentadâ na Secrelaria de Finanças do
Municipio de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida Sáo José, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

Parágrafo QuaÍto - Por ocasiáo do pagamento a contratada dever apresentar: 6

Valorês
QUANT Unitário TotalMARCAITEM I

4 380,00Sem Marcâ Unidade 6 000 0,73Pedra qranítica (paralelepipedo)
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a) CertiÍicado de Reilularidade do FGTS - CRF, comprovando regulaÍidade com o FGTS:
b) Certidáo Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federâis, Divida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secrêtariâ da Rêceitâ FedêÍal do Brasil:
c) Certidão Negativa de Dêbitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabâlho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazêndas Estadual e Municipal do domicílio ou sêde dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apÍesentação pela Contratada da nota Íiscal
devidamente preenchidã e indicaçáo do banco, agência e conta bancária dâ empÍesa que receberá o valor do
objeto.

PaÉgraÍo Sexto - Náo haverá, sob hipótese âlgumâ, pagamento anlecipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÇão qualquer
obrigaçáo. Esse falo não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota Íiscal que Íor apÍesenladâ com erro, ou obseÍvada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, sêrá devolvida à contratada, para correÉo e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do pÍazo previslo para pagamento será iniciadã a paÍtir da
respectiva regularizâção.

Pârágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagãmênlos imputáveis á contratada não geraÍão direito a qualquer
ãtualizaçâo.

PaÉgrâfo EÉcimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota Íiscâl/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

ParágEfo Décimo PÍimeiro - Deverâo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do Írete,
embalagem ê todos e quaisquer tributos, seiam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fscais, comerciais ou de
qualquêr outra natureza resultantes da execuÉo do conlrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tânto, a contrâtada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de âtualizãÉo monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCA,/IBGE oconida entre a datâ íinal prevista para o pagamento e a
datâ de sua eÍetiva Íealizaçáo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido reajuste ou correção monelária ao valor do Contrato.

Paégrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-Ínanceiro inicial do Contralo, mediante a
supeÍveniência de íato imprevisívêl nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaÉo da contratada, cuja pretensão deveÍá estâr suficientêmente comprovada através de
documento(s).

cúusuLA sEÍlMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO OO CONTRÂTO - Os produtos adquiridos deveÍáo ser
entregues na Sêcretaria Municipal de lnfraestrutura, situado na Rua Tiago Barbosa, S/No - Augusto David - Chã
Grande - PE, ocasião em que será procedida a conferência dos produtos entregues, ê a verificaÉo se estão de
acordo com as câracteristicas e quantitativos dessilos na Ordem deFomecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deveráo ser entregues em atê 05 (cinco) dias corridos, e do recebimênto da
Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria solicitante do Município dê Chã Grande, no horário de 07h00min
as l3h00min.

PâÉgrafo Sêgundo: Os produtos seráo recebidos deÍinitivamente após a verificaÉo da qualidade e quantidade
dos produtos e consequente aceitação, mediânte ateslado do setoÍ Íesponsável.

ParágreÍo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inÍerior a 12 (doze) meses conlados a
partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de Íornecimento emitida pela Secretaía
solicitante do Municipio de Chã Grande.

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorrêta êxecuÉo do contrato

ü

Parágrefo Quârto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correÍáo por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Município de Chá Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deflnitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da
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Perágrafo Sexto: A Contratada Íicará obrigada a trocar o pÍoduto que vier a ser recusado por não atendeÍ à

especiÍicaçáo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer Ônus à administrâçáo ou
importe na relevância das sançôes previstas na legislaçáo vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será dê até 48 (quarenta e oito) horas contadas em dias útêis, a contar da notiÍicação à
contratada, às sues custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PaÉgrefo Sétimo: Os produtos serão Íecebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do
foínecedor beneÍiciário os padrÕes adêquâdos de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanaÍ quaisquer
irregularidades detecladas quando da utilizaÉo dos mesmos

PaÉgrafo Oitavo - Será designado o seÍvidor José Henrique da Silva, Malriculâ 346923, SecÍetário Municipal
de lnfraestrutuÍa, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Hagi Lucas Gomes Barbosa, Matricula 375049,
Diretor de Obras, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega
dos produtos, anotando em registro própío todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação, ludo o
que for necessário à ÍegularizaÉo de fâlhas ou deÍeitos observados na execução do Conlrato.

CLÁUSULA OITAVA - OA SUBCO RATACÃO A subcontrataÇáo depende de autorização pr.ivia da
Contratanle, a quem incumbe ãvaliar se a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualaficaçáo técnica, âlém da

Íegularidade fscal e tÍabalhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primsiro - A Contralada, na execução do conlrato, sem prejuizo das Íesponsabilidades contratuais e
legais, podeÍá sub@ntratar parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limile máximo de 300/0, com prêvia

autorizaÉo do Municipio de Chã Grande.

ParágEfo Segundo - Em qualquer hipótese dê subcontratação, permanêce a Íesponsabilidadê integral da
Contratada pela peíeita execuçáo contratual, câbendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçâo das atividades da
subcontratação, bem como responder perante â ContÍatante pelo rigoroso cumprimenlo das obrigaçóes
contratuais correspondentes ao obieto da subcontrataÉo.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATAOA - É responsabilidade da CONTRATADA a

execuÉo objeto contratual em eslÍeita obseÍvância da legislâÉo vigente pâra confabções públicas, as
especificaçôes têcnicas contidâs no edilal e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as sêguintes obrigações:

a) FomeceÍ o objeto no prazo e na forma de entrega estabelêcidos no Termo de Referência e na proposta,

com indicações reÍerentes à marcá/fabricante, íicando su.ieita à multa estabelecida no contÍalo, bem como
às pÍescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) ManleÊse, durante toda a vigência e execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, com as condiçóes de habllitaÇáo e qualiÍicação exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao chamado e/ou á correçâo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não
realização dentro do prazo, a Contíatada estará sujeita â multa estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressóes do fomecim,nto ora
contratado, que poÍvenlura se ,izerem necessários, a critério da Contratante;
e) AssumiÍ integral responsabilidade sobre exlravios ou danos ocorridos no lransporte dos objetos,
qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraoÍdinário ou anoÍmal que ocoÍrer no
fornecimento do objeto conlratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiçâo do objeto, em caso de
ÍeposiÉo do mesmo;
h) Prestar esclaÍecimenlos ao Contratante, quando soliciiado, no quê íor referente à entrega ê a quaisquer
ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a terceiros no

fornecimento ora ajustâdo, não excluindo ou Íeduzindo tâl responsabilidade à fiscâlização ou

acompanhamênto realizado pela Contratante;
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos pÍevidenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, cbrigando-se a saldá-los na época própria, vez quê os
seus empregados nâo manteráo nenhum vinculo empregatício com o MUNICIPIO;
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta conlratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Conlrato, e todos os ônus, relativos
ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem alé sua entrega no local de destino, bem como cumpriÍ, as
normas adequadas relativâs ao tÍanspoÍte do produto obielo do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condiÇão do contrato, dispositi al ou regulamento. por sua
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parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificaÇões gerais, que originou esta contratação e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escÍitório ou Íirma para conlalo e inlermediaÇão junto
à contratante.

cúusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - São obrigaçôes do l\4unicipio de Chã Grande

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contrato:

b) VeriÍicar a conformidade dos bens Íecebidos com as especiÍicações constantes no Termo de Referência
e da proposta para fins de aceitaÉo e recebimento deíinitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades veriÍicâdâs no objelo
fornecido para que seia substituído, reparado ou corÍigido;

d) Acompanhar e Ílscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor responsável
designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Íornecimento do obieto, no prazo e Íorma
estabelecidos neste ContÍato;

f) Foínecer atestado de câpâcidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais:

g) A AdministraÉo náo responderá poÍ quaisquer compromissos assumidos pela Contralada com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualqueÍ dano causado a terceiros
em decorência de ato dâ Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - COM fUNdAMENtO NO ATt. 7'dA LEi FEdETAI N,O

'10.52O12OO2, Íicará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prquizo de multa de até 30% (trinta por cento), do valoÍ estimado para ARP e demais
cominâçóes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaçáo falsa;
b) Enseiar o retardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de PÍeços e Contrato no prazo estabelecido;
e) CompoÍtar-se de modo inidôneo;
0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregâr docuntêntação exigida no cerlame;
h) Cometer fraude Íiscal:
i) FizeÍ declaraÉo falsa.

Parágrefo Primeiro - Para condulas descritas nas alineas "a", "d", 'e", "f','9"; 'h" e'i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trintâ por cênto) do valor do contralo.

Parágrafo S€gundo - O retardamento da execuÇáo previsto na alínea "b', estará conÍigurado quando a
Contratada:

a) DeixaÍ de iniciaÍ, sêm causá .iustificáda, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomecimentoi

b) Deixar de realizãr, sem câusa jusliÍicada, as obrigações definidas no contrato por 03 (tÍês) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias inlercalados.

Parágrafo Tercêiro - Será deduzido do valor da multa aplicada eÍn Íazáo de falha na execução do contrato, de
que trata a alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrefo Quarto - A lalha na execuçáo do contralo previstâ no subilem "c' estará conÍigurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaÇões previstas na tabêla 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduaçáo de infraçÕes confoÍme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,

cumulativamente.

ú
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Grau da Infração Pontos da lnfraÇão
1 2
2 3

3 4
4 5

8
6 10

PaÍágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a ConlÍalada
executar atos tais c,omo os descritos nos artigos 92. paÍágraÍo único,96 e 97, pârágrâfo único, da Lei no

8.666í993.

PaÉgrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaÇões crntratuais, a AdministraÉo apiicará multas conÍorme a
graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TAEELA 2

TABELA 3
a

Por Ocorrência

RetiraÍ das dêpendênciâs do Contratantê quaisquer eqtlipamentos ou
mateÍiais de consumo istos em contrato, sem âutori révia

PARA OS IT R DE:

ManteÍ a documentaÉo de habalitaÉo alualizada

Parágrafo Sétimo - A sanÇão de multa podeÍá ser aplicada à Contrâtada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no Capd desta cláusula.

PaÍágrafo Oitavo - As infraçÕes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas
corrêspondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

5

GÍau Correspondência
1 0,2% sobÍe o valoÍ da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da ob o
2 0,4% sobre o valor da ordem de foÍnecimento a que se refere o descumprimento da obÍigação
3 0.8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obligêqêo.
4 1,6% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÉo
5 3,2% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
6 4,0olo sobÍe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenlo da obrigação

Itsm Descriçâo Grãu

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar rêcomposiÇão complementar.

2

2
Fomecer informaçãô pérfida de fornecimento ou substiluir material
licitado por outro de qualidade inÍerior

2 Por Oc,orrência

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

6 Por dia e por tarefa
desiqnada

4
Utilizar as dependências da ContÍatante para fins diveÍsos do objeto do
conlrâto.

PoÍ Ocorrência

5
Rêcusar a execuçáo de fomecimento delerminado pela Fisc€lizaçáo,
sem motivo justiíicádo. 5

6
Permitir situação que cÍie a possibilidade de causaÍ ou que cause dano
físico, lesáo corporal ou consequências ietais

6 Por Ocorrência

7 1
Por item e por
ocorrência

1
Por item e por
oconência8

'1 Por OcoÍrência9
Cumprir horário estabelecido
FiscalizaÇão.

pelo contrato ou dÊterminado pela

1'10 Cumprir determinaÉo da Fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.

21',|

3

Por Ocorrência

Por item e por
ocorrência12

Cumprir determinaÇão Íormal
FiscalizaÇão.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, após íeincidência formalmente notiÍicada pela
unidade fiscalizadora.

ou instrução complementar da

1 Por dia13
EntÍegaÍ a garantia contratual evenlualmenle exigida nos termos e
prazos eslipulados.

AV. Sôo José. n' l0l. CenlÍo. Chô GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-0q)
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Parágrafo Nono - Nenhuma penalrdade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicáção de
Penalidade - PAAP, devendo ser observâdo o disposto no Decreto Estaduâl no 42.19112015 e no Decreto Estadual
no 44.94812017.

Parágrefo Décimo - A critério da autoridâde crmpetente, o valor da multa poderá ser descontado do pag€,nenlo a
ser efetuado ao contratado.

PaÉgrafo Décimo Primêiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicâdos no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notiíicado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contâdos do recebimento da comunicaÉo oficial.

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

Parágrafo Décimo Têrceiro - A Administração poderá, em situaçÕ€s excepcionâis devidamente motivadas,
efetuar a retenção câúelar do valor da mulla anles da conclusáo do procêdimento administrativo.

cúUsULA DÉClXlA SEGUNoA - DA RÊSclSÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará
a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Perágrafo Primeiro - lnadimplemento im I à contrâtada O contratante poderá rescindir
administrativamenle, o presente Contrato nas hipôteses previstas no artigo 78 I a Xll ê XVll da Lei 8.666/93 sem
que câiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades peÍlinentes em procÉsso
administrativo Íegular.

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

Parágrafo TeÍceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partesl
rêduzida a termo no processo de licitação, desde que hajâ cpnveniência para a Administração. Artigo 79, ll dâ Lei
8.666/93.

PaÉgrafo QuaÍto - Este Contrato poderá sêr Íescindido judicialmente nos termos da legislaÉo processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

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 ressarcidâ dos prêjuizos regularmente comprovados que
houver sofrido. AÍtigo 79 parágrafo 20 da Lei8.666/93.

PâÉgrafo Sexto - A rescisáo adminislrâtiva ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉC|MA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRÂTO - Constituirá encaÍgo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, taÍifas e despesâs decorrentes dâ execução do objeto deste Contrato.

PeÉgrafo Único: Serão da contratada todâs as despesas decorÍentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscâis e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - IOS - As despesas decorrentes deste
Contrato correrão por conta dos reqlrsos a seguir especiílcados: rgáo: 6000 - SecÍetaria de lnfraestrutura -
Unidade: 6001 - Secretaria de lnfraestrutura - Atividade: 15.122.'1501.2.853 - Manulenção da Secretaria de
lnfraestrutura - Elemento de Despesa: (803) - Material de Consumo.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE clvlL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou têrceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contrãtada ou de
seus prêpostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estivêr su.ieitã, nâo
excluindo, ou reduzindo esta responsâbilidade, a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lêi 8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DoS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÔES. A quânlidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou supÍimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no

8.666193.

CúUSULA DÉclMA SÉTIMA - DAs ALTERAÇOES - As allerações, porventura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do a go 65 dâ 666/93. através de Termo
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Aditiva.

CúUSULA DÉclMA OITAVA - DO FORO - O FoÍo do presente Contrato será o dâ comarcâ de Gravatá/PE,
excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordâdos, firmam o presente Contrato em de igual teôr, e para um só efeito
legal, na presença das testemunhâs que também assinam

i,o LI
,.§ê.,$ffs#à#

cPFTMF No 027.009.264-í2
OÍdenador dê Despêsa

F

Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude

F/MF N" 0
Ordenador de Despesa
Secretário de Governo

p G1531\q' f,l
lcÊ 6se.$e)1.9ç

LUAL EMPREENDIMENTOS LTOA ME
CONTRATADA

dq <ls.YYO- fWrrv''
Alexandra de Sousa Monteiro

TESTEMUNHAS:

,
CPF:

AV. Sào José, no l0l, Cenho, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-ü)0
E-moll ouvidorio@hogronde.pe,gov.br I

Têlêronê:81 3537-I140 | CNPJ: I l.(N9.806/mOl -90
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