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JUVENTUDE

PREcÃo ELETRoNtco No o18/2021

pRocEsso t-tctrarónto N. 030/202 1

CONTRATO N.O 304/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SEâRETARIA DE EDUcAçÂo, EspoRrEs, )ULTURA,
TURISM9 E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE E A
EMPRESA JOSEMARCIA GOMES DA SILVA ME, PARA
OS F/A'S QUE SE ESPECIFICA.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUOE DE CHÃ GRANDE com Sede e foTo em
Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Châ Grande - PE,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001€6, neste ato representado pelo seu Gestor e
SecretáÍio de Educaçáo, Espôrtes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joêl Gomes da Silva, Brasileira,
Casado, Professor ê Farmacêutico, nomeado por mero da Portaria No 00512021 datada êm 0410112021,
portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.40? SSP/PE, CPF n' 027 .009.264-12, no uso da atribuiçâo
que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
JOSEMARCIA GOMES DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o n' 19.771.678/0001-04, com sede à
Rua Manoel Martins de Melo, no 13 - Centro - Agrestina - PE, CEP: 55.495-000, representada por sua
Representante Legal, Sf. Josemarcia Gomes da Silva, portadora da Carteira Nacional de HabilitaÇão
N" 02903319287, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF/MF N"
044 .165 .494-07 ., doravante denominada CONTRATAOA, pactuam o presente Contrato, cu.la

celebraÇão é decorrentê do Processo Licitatório no 03012021- Pregão Eletrônico no 018/2021 - Ata
de Registro de Preços n' O7OI2O21 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá p?la Lei
Federal no 8.666 de 21 de junho de '1993, e modificaçôes subsequentes; pelos termos da proposta
vencedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princÍpios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposiÇões de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

cLÁusuLA PR|ME|RA - Do oBJETO - FoÍnecimento parcelado de utensílios de cozinha, em
atendimento as nêcessidades da Rede Municipal de Ensino de Chã Grande, conforme especiÍicaÇÕes e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de transcrição.

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

cLÁusuLA SEGUNDA - DA. FINALIDADE - O objeto deste ContEto destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da Secretaria de EducaÇáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, através
das Escolas e Creches (CMEI).

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

cLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIC OES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R$ 16.104,00 (Dezesseis mil, cento e quatro reais) referente ao valor total do objeto previsto
na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Tercêira, conforme
detalhamento a seguir:

ITEM - MICROEMPRESA E RTE

UNIDADEÍTEM MARCA

Êscorrêdor em aÇo inox pare pratos Pêsserini UND 15 76,00 1 140,00

11 em aço inox Cabo de policaóonato com fibíâ de
Faca para cozinha - em inox 10' lámina fabrlcada

4A 39,90 1
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ParágÍaÍo Primeiro - Os pagamentos serão eÍetuados mediante crédito êm conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consécutivos, a contâr do recebimênto
definitivo, quando mantidas as mesmas condiÇôes iniciais de habilitação e caso náo haja fato
impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

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

ParágÍaÍo Terceiro - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de
Finanças do Município de Chã GÍande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chá
Grande/PE.

ParágraÍo QuaÉo - Por ocasiâo do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS,
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, DÍvida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receata Fedêral do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inêxistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.

ParágraÍo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaçâo pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaÇão do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valor do objeto.

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

PaÍágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidaçâo qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à

vidro. tendo boa resisténcia a impaclos.
Dimensôes aproximadas do produto (compr. X
larg. X alt.)r 396x 78x 23mm. Espessurai3,omm
Lâmina em aço inox 10'com fio liso. Cabo de
policarbonato com fibra de vidro, injetado
diretamentê sobre e êspiga da lâmina. cor: PÍêto
material câbo: plástaco com fibra de vidro

13
Frigidêiras de alumínio linha hotel câbo êm
alumínio 32cm(D)xí ocm dê profundidade Baldurno UND 40 49,00 r.960,00

14
Frigideiras de alumínao linha hotel cabo em
alumínio ií. 36 36cm(D)x7cín(A) 5.7

Balduino UND 40 2 796,00

16
Jarra de polipropileno - câpacidade pâra 2lts,
medindo ãltura de 23 cm e diàmetro de 15cm; na
coí kanspaÍente: com tamDa

lcasa UND 40 10,90 436.00

21

Panela de alumínio linha hotel 3mm com alças no
mesmo material. Medidas: nr. 34. medidas: 34 cm
(diâmetro)x16cíÍ! (altura). Capacidade:14,5 litros
com tampa

Balduino UND 40 125,00 5.000,00

Panela de alumínio linha hotel 3mm com alçás no
mesmo material. Nr. 26. Medidas: 26 cm
(diàmetro)x12cÍn(altura). Capacidader 6,3 litros
com tampa.

Balduino UND 40 69.90 2.796,00

26

Peneira para alimentos - domésticã. Tamanho
grande, medindo:'12cÍn de diâmetro x 3,5cm de
alturax27,scm de comprimento. Em plástico, com
borda de plástico e cabo

lcasa UND 40 4.50 180,00

Potes de plástico com tampa pequenos (5009/
plástico PVC)

Erca UND 5,00 200,00

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

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geraráo direito a
qualquer atualização.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deveráo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do
frete, embalagem e todos e quaisquer tributos, se.jam eles sociais, trabalhistas, prevadenciários, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - OA ATUALIZA o MoNETÁRrA - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada não tenha concoÍrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo
monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IPCÁJIBGE ocorrida entre a data Íinal
prevista para o pagamento ê a data de sua efetiva realização.

CúUSUla SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correçáo monetária ao valoí
do Contrato.

Parágraío Unico - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
supeNeniência de fato imprevislvel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficientemente
comprovada através de documento(s).

cLÁusuta SETTMA - oa execuÇÃo oo oBJETO DO CONTRATO - Os utensílios de cozinha
adquiridos deveráo ser entregues na Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude,
situado na Avenida Vinte de Dezembro, n" 100, Dom Helder Câmara, Chá Grande/PE, ocasião em que
será procedida a conferência dos utensÍlios de cozinha, e a verificação se estáo de acordo com as
características e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

ParágÍafo Primeiro: Os utensílios de cozinha deverâo ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos,
e do recebamento da Ordem de Íornêcimento, emitida pelo Departamento responsável da Secretaria de
Educação, Esportes, Cullura, Turismo e Juventude, no horário dê 08h00min as 13h00min.

Parágraío Segundo: Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificaçâo da qualidade e
quantadade dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

ParágraÍo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses
contados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento
emitida pelo Departamento e Responsável da SecÍetaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude.

PaÍágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos utensílios de cozinha correráo por conta da
Contratada, sêm qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Município ou a Secretaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deÍinitivo do serviÇo e do obJeto náo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.

ParágraÍo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que
atender à especiflcação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que i

vier a ser recusado por náo
rrete qualquer ânus

llo,. 1ls.
chã

PaÍágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota Íiscal/fatura com CNPJ/MF div.rso do
registrado no Contrato.

AV. Sôo José, n" l0l, Cenho, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ô3ó-q)0 | Ielefone:81 3537-l l40 | CNPJ: r 1.049.8Oó/mOl -90
E-moil ouvidorio@chogÍonde.pe.gov.br I Sile wwwchogronde.pe.gov.bÍ



Chã Grande
tlt' . tla., tql,t t

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORTES, CIJLTIJRA, TURISMO E
JUVENTUDE

administraÇâo ou importe na relevância das sançôes previstas na legislação vigente. O prazo para
entÍega do(s) novo(s) produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas contadas em dias úteis, a
contar da notiÍicação à contÍatada, às suas custas, sem preluízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os materiais serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabiladade do fornêcedor beneficiário os padrÕes adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaÇão dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Joêl Gomes da Silva, matricula 000467, Secretário
Municipal de EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, como GESTOR DO CONTRATO e a
servidora Maria Acilenê de Mêlo Lima, Matrícula 000465, Diretora dê Merênda Escolar, como FISCAL
DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e íscalizaçâo da entrega dos produtos, an)tando
em registro própÍio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação, tudo o que for
necessário à rêgularizaÇáo de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subco ntrataÇão depende de autorizaÉo prévia
da Conkatante, a quem incumbê avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificaÇâo

técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÇão do obieto.

Parágrafo PÍimeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuÍzo das responsabilidadês
contratuais e legais, poderá subcontrataÍ parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autoÍizaÉo da Secretaria de Educaçâo.

ParágÍafo Segundo - Em qualquer hipótese dê subcontratação, permanece a responsabilidade
integÍal da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe Íealizat a supervisáo e
coordenaÇáo das atividades da subcontrataÇâo, bem como responder perante a ContÍatante pelo
rigoroso cumprimento das obrigaçÕes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

CLÁUSULA NONA - OAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execuÇáo objeto contratual em estreita observância da lêgislaÉo vigente para
contrataçÕes públicas, as especiÍicagÕes técnicas contides no êdital ê seus anexos, bêm como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçôes:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicaçóes referentes à marca/fabricante, Ícando sujeita à multa estabelecida no
contrato, bem como às prescriçÕes da Lei das LicitaÇÕes e Contratos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) ManteÊse, durante toda a vigência e execuçáo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaÇões assumidas, com as condições de habilitaçáo e qualiflcação exigidas no Termo de
ReÍerência,
c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido neste
instrumento. A Nâo realizaÇâo denko do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida
noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçôes de sua proposta, os acréscimos ou supressôes do
fornecimento ora contratado, que porventura se fizerem necessários, a critério da Contretante;
e) Assumir integral responsabilldade sobre e)dravios ou danos ocorridos no transporte dos
ob.ietos, qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocoríer no
Íornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiÇáo do objeto, em caso
de reposiÉo do mesmo;
h) Prêstar esclarecimentos ao contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral Íesponsabalidade pelos danos eventuais causados à con tratante ou a
terceiros no fornecimento ora ajustado, náo excluindo ou reduzindo tâl responsabilidade

AV. Sõo José. n. lOI, CênÍ
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fiscalização ou acompanhamento realizado pela Contratante;

i) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçÕes
sociais previstos na legislaÉo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os sêus empregados náo manterão nenhum vÍnculo empregatício com o
tvtu t ttcípto:
k) Responsabilizar-se por todos os encargos Ílscais e comerciais resultantes desta contrataÇão;
ll Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do prêsente Contrato, e todos os Ônus,
relativos ao foínecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino,
bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente
termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade física;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condiÇão do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especiÍicações gerais, que originou esta contrataÇáo e de
sua proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou Ílrma para contato e
intermediação junto à contratante.

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE - São obrigaçÕes da Secretaraa
Municipal de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude

a) Receber o objeto nas condiÇÕes estabelecidas neste Contrato,
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçÕes constantes no Termo de
RefeÍência e da proposta para flns de aceitaÇâo e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçÕes, falhas ou irregularidades veriÍicadas
no objeto Íornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçÕes da ContÍatada através de servidor
rêsponsável designado;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondêntê ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendides às
obrigaÇÕes contratuais:
g) A AdminiskaÇão não respondeÍá 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.

CúUSULA DÉGIMA PRIMEIRA - DAS PEN LIDADES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal
n: 1O 52OI2OO2, ficará impedido de licitar e contratar com a AdministraÇáo Pública Municipal, pelo
prazo de ate 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 documentaçâo Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execuÇáo do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Não assanaÍ a Ata de Registro de Preços e Contrato no pÍazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneoi
0 Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame,
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaração Íalsa.

Parág.afo Primeiro - Para condutas descritas nas alÍneas "a", "d", "e", "f', "9"; "n" e "i", será apl
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Parágrafo Segundo - O retardamento da execuÉo previsto na alínea "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justiícada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constânte na ordem de fornecimento,

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão dê falha na execuçâo do
contÍáto, de que trata a alinea "c", o valor relativo às multas aplicades em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará conÍigurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaÇões 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, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfÍação Pontos da lnfraÇão
1 2

2 3

3 4
4
5 I
6 10

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

ParágraÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçÕes contratuais, a Admanistração aplicará multas
conforme a graduação estabelecada nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

Grau

0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
o a o

3

4

0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se Íefere o descumprimenro da

1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da

obri o

obri o

5
sobre o valor da ordem de fornecimento a quê se refere o descumprimento da3,20Â

ob ri o

6 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
o

4,O%
obri

Item Desc Grau lncidência
fo rnec m ntoe ncom leto orsonp orprov p

ráte I ed rtxa edou ov d ne c (a recomp pos Ção
com ementar

2 Por Ocorrência

2 substituioFornecêr info rfida de fornecimento ou 2 Por Ocorrência

Av. Sôo José, n" lol, Cênrro, Chô Gronde_pÊ,

e.gov.br I Slle www.chogÍondê.p

c
p

EP 55.ó3ó-0OO I lêteÍone: 8,t 3537_ I l40E-moll ouvidoÍlo@chogronde I CNPJ: t l.(X9.80óIOOOI _90
e.gov.bÍ

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

Correspondência

1
0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o dêscumprimento da
obriqaÇâo.

2

1

Executar comopaliativo,
permanente,



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÁO, ESPORÍES, CULTTJRA, TURISMO E
JUVENTUDE

PARA OS ITE A E

PaÍágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no Caput dêste cláusula.

ParágraÍo Oitavo - As infraÉês serâo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada comêter a mesma infraçâo, cabendo a
aplicaçáo em dobro das multas correspondentes, sem prejuÍzo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de
AplicaÇão de Penalidade - PAAP, devendo seÍ observado o disposto no Decreto Estadual no

42.19112015 e no Decreto Estadual n" 44.948/2017.

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

Parágrafo Décimo PrimeiÍo - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sanÇão de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oflcial.

ParágraÍo Décimo Segundo - Decorrldo o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobranÇa judicial.

PaÍá9rafo Décimo Tercêiro - A Administração poderá, em situaÇÕes excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retençáo cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

material licitado por outro de qualidade inferior

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os fornecimentos contratados. 6

Por dia e por
tarefa desiqnada

4
Utilizar as dependências da Contratante para flns diversos do
objeto do contrato. 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execuÇão de fornecimento determinado pela
FiscalizaÇão, sem motivo iustificado.

5 Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato,
sêm autorizaÇão prévia.

1

1
poÍPor item e

ocorrência8 Manter a documentaçâo de habilitação atualizada

1 Por Ocorrência9
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalazaÇáo.
Cumprir determinaçáo da Fiscalização para controle de acesso
de seus funcionários.

110

2

PoÍ Ocorrência

Por Ocorrência11
Cumprir determinação formal ou instruçáo complementar da
FiscalizaÇâo.

3
Por item e por
ocorrência

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos náo
previstos nesta tabela de multas, após reincidêncaa formalmente
notiÍlcada pela unidade flscalizadora.

Por dia'13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos
e prazos estipulados

1

ÁV. Stio José, n. lol, Cênrro,
E_moil ou

Chô Gronde-pE, C
vidoÍÍo@chogÍonde
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Por item e por
ocorrência

12
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SEâRETARIA MUN|C\PAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CttLTuRA, TUR/,SMO E
JUVENTUDE

CI-ÁUSUU DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuçâo total ou parcial do presente
Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

ParágraÍo Primeiro - lnadimplemento imputávêl à contratada - O contratante poderá rescindir
admanistrativamente, 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, sem pre.Juízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo regular.

ParágÍafo Segundo - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a
ocorrência da hipótese prevista no inciso XVll do artlgo 78 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo êntre as
partes, reduzida a termo no processo de licitaçâo, desde que haja conveniência para a Administração.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo QuaÉo - Este ContÍato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaçáo
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 ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei 8.666/93.

ParágÍafo Sexto - A rescisâo administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉclmA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exctusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execuçáo do objeto deste
Contrato.

Parágrafo Unico: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciaas, decorrentes da execuçáo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cLÁusULA oÉctMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAÍIENTÁR|OS - As despesas decorrentes
deste Contrato correrâo por conta dos recursos a seguir especiÍicados: Órgâo: 5000 - Secretaria de
Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividade: 12.361.1217 .2.48 - ManutenÉo das Atividades
das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental - Elemento de Despesa: (620) 3.3.90.30.00 -
Material de Consumo.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE cIvIL - A contratada responderá porperdaSedanoSquevierasofrero@deaçâoouomissão,doloSaou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaÇões contratuais ou
legaas a que estaver sujeita; nâo excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a flscalizaçâo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo Z0 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSôES - A quantidade inici..,mente
contralada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos timites previstos no parágrafo primeiro do
artigo 65 da Lei no 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA SÉT|MA - DAS ALTFRACOES - As arteraçôes. porventura necessárias, aobom, e fiel cumprimento do objeto deste contraio serâo efetivadás na forma oo artigõ 
-65 

oa l_ei8.666/93, através de Termo Aditivo.

AV. Sõo Joté, n" lOt, Centro, Chô GÍonde-pE,
E-moll ouvldorlo@chogÍqn
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

Ct-ÁUSUt-l OÉCttUl OITAVA - DO FORO - O Íoro do presente Contrato será o da comarca de
Gravatá/PE, excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, farmam o presente Contrato em quatro vias de iguai teor, e
para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam

eil,
-,,0 l,l
,;[+-à.Pê6t*,í#

cPFrillF Ndo27.009.264-1 2
Secretário Municipal de Educação, EspoÉes,

cultura, Turismo e Juventude

TESTEMUN HAS:

rc ta da Silva
RCIA GOMES DA SILVA ME

CONTRATADA
JOS

F,7<:z esq [:). -e o
NOME:
cPF: /í s. 5?r,7z.l-íg

n" lol, Cenko, Chõ GÍondê-pE, CEp SS.ô3ó-OOO IE-moil ouvidoílo@cho9Íonde.pê.gov.Or i'
Íêletone; Bt 3537- | t4O I CNpJ:
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