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PREGÃo ELETRôNtco N" o2sr2o2í

PRocEsso LtctrATóRto No 039,202í

CONTRATO N.O 309/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM
SECREIAR'Á DE ÉDUCAçAO, - ESPORTES, CULTIJRA,
TURISMO E JUVENTUDE DE CHA GRANDE E A EMPRESA
NADJA SEVERO DA SILVA 09385055188, PÁRA OS F,,VS OUE
sE ESPEC|FtCÀ.

Aos 14 (catoze) diâs do mês de outubro de 2022, de um lado SECRETARTA DE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURÂ, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE COM SEdE E fOTO EM PêTNãMbUCO, IOCAIiZAdA à AVENidA
Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Càmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N P.J./MF sob o no
30.005.9801000í {6, neste ato repÍesentado pelo seu Gestor e Secretário de Educacáo. EspoÍtes, Cultura,
Turismo e Juvêntude SÍ. Joêl Gomes da Silva, Brasileira, divorciado, Probssor e Fârmaéutico, nomeado por
meio da Portaria No 005/2021 datada em O4lO1l2O21, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE,
CPF n" 027.009.264-12, no uso dâ atribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, nestê âto denominado simplesmente
CONTRATANTE, ê a empresa Nadia Severo de Silva 09385055488, inscrita no CNPJ sob o n' 33.021 .0/15/000í -
00, êstabelecida ao Sitio Lua Clara, no 02 - Engenho Bom conselho - Zonâ Rural - Amaraji - PE, CEP] 55.515-
000, neste ato rêpresentada por sua representante legal, Sd. Nadja Severo da Silva, portadora da Carteira de
ldentidâde Nô 8789.761, expedida pela Secretaria de Defesa Sociâl do Estado de Pemambuco, CPF/MF N"
093 850.554-88, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebrâÇão é
decorrente Procê3ao Licitatóíio no 039/2021 - Prêgão Eletrônico no 02512021- Ata de RegistÍo dê Pr€ços n"
00112022 - doravânte denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993,
e modificações subsequentes, pelos termos da pÍoposta vencedora, parte intêgrante deste contrato; pelo
estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-seJhes supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçóes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condiçóes
que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OAJETO - Aquisição de ÁGUA, transportada em cáminhão pipa, a fim de atender
as necessidades da Secretana de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo ê Juventude do MunicÍpio de Chã Grânde
no combale à seca durante o período de estiegem, conforme especificações e quântidades indicadas no Anexo ll,
parte integrante deste contrato independente de transcrição.

Paágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em perte.

cúusuLA SEGUNDA - DÂ FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimênto das
atividades normais dâ Secretaria Municipal de Educação, Esportês, Cultura, Turismo e Juventude e
Depârtamentos correlacionados.

CúUSULA ÍERCEIRÂ - 99lE4Zq - O presente Contrato vigorará até 31 de dezêmbro de 2022, contados a
paÍtir de sua assinatura, podendo seÍ pronogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

cúusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDICÓES DE PÂGAiIENTO - Atribui-se a esse contrato o vator de Rl
í.384,60 (Um mil, trezentos e oitênla ê quetro reais e sê3sênta centavos) refeÍente ao valor total do objeto
pÍevisto na Cláusula Primeira, paía a totalidade do peÍíodo mencionado na Cláusula Terceira. conforme
detalhamento a seguir:

ITEM - SETENTA

PaÉgrafo PrimêiÍo - Os pagamentos serão eÍetuados mediantê crédito em conta conente da contratada, poÍ
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do rec€bimento definitivo, quando mantidas as
mesmas coodições iniciais de habilitaçáo e câso não hala fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratada.

PaÉgrafo sâgundo - os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos
eÍetivâmente entregues no mês anterior ao do pagâmento.

0t UA ra combate à seca durante o ríodo de esti 602 2 30 L 384 60
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JUVENTUDE

PaÉgraÍo TeÍceiro - A nota fiscal devidâmente atestada deverá ser apresêntada no setor contábil, na sedê de
cada Órgão/Entidade demandante conÍorme o caso (VER OROgU Og fôRHeCtUtENTO/SERVtÇO).

PaÉgraío QueÍto - Por ocâsiâo do pagamento a contratada deverá apresentâr:

e) Certificado dê Regularidade do FGTS - CRF, comprovando rêgularidade com o FGTS|
b) Certidão Negaüva de Débitos Relativos a Tributos FedeÍais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receitâ Federal do Brasil:
c) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
compÍovando a inexistência de débitos inadimplidos perante â Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com âs Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contraiad3.

Paágrafo Quinto - O pagamento será reâlizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchidâ e indicação do banco, agência e conta bâncária da empresa que recebeÍá o valor do
objeto.

Paágrato Sexto - Nâo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse íato náo será gerador de direito a rêajustamento de preços ou à atualização monetáriá.

Peágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com eÍTo, ou observada qualquer circunstânciâ que
desaconselhe o pagemento, será devolvida à contratadâ, para correçáo e nesse caso o prazo previsto no
paÍágrafo primêiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pâgamento será iniciada a partir dâ
respectiva regularizaçáo.

Paágrato Nono ' Eventuais atrasos nos pagâmentos imputáveis à contratada náo geraráo direito a qualquer
atualização.

Parágrafo Dácimo - A adiudicatária não poderá apresentar nota fiscâl/fatuÍa com CNpJ{\rF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo Primêiro - oeveráo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do ftete,
embalâgem e todos e quaisquer tributos, sejam elês sociais, trabalhistas, prêvidenciários, fiscais, ;omerciais ou de
qualquer outre natureza resultantes da execução do contrato.

cúusuLA QUTNTA - DA,ATUALIZACÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desdê qu.- para
tanto, a contratâda náo tenha concorrido de alguma fuÍma; haverá incidênciâ de atuãlizaçáo monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulâda do |PCA/IBGE ocorrida entre â dâta final prevista para o pagamento e a
data de sua ei-.tiva realizaúo.

cúusuLA sExTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido Íeajuste ou corrêÉo monetária ao vator do contrato.

PaÉgrefo^ Único -- Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financêiro inacial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, a Oa f_ei à.0áágSmediante provoc€çáo da contratada, cuja pretensão deverá estar suficieitemente 
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Creche lnfantil CoraÇáo de Jesus SÍtio Japaranduba
Escola Dr. José Rocha dê Sá Sitio Lajedo Grande

Escola Municipâ|20 de Dezembro Avenida Vinte de Dezembro
Escola Municipal Laerte Pedrosa de i,relo SÍtio l,lacacos

Rua Luiz Cavalcânte LinsEscola Municipal Nossa Senhora de Fátima
Escola Municipal Sandra Siqueira Rua Prêsb. AmaÍo FÍancisco de OliveiÍa

Escola l\,lun I Santa Luzia Vila Santa Luzia
Escola lrunic al XV de Me Avenida Vinte de Dezembro
Gru EscolaÍ Adeôâl Jurema Sitio Macacos

Gru o Escolar Amaro Paulino de Sena Sítio Vertentes
Grupo Escolar Antônio Manoel de Jesus Sítio Vertentes
Grupo Escolar Câmalo Ferreira da Silva Sítio Frexeiras

Grupo Escolar Coronel José Barbosa do Reoo Barros Sítio Japaranduba
Gru Escolar Francisco Nunes M alhães SÍtio

Gru Escolar Jaci ue da Silva Sítio Malhadinha
Gru Escolar Joana D'arc Sítio Matias

Gru Escolar Joana Maria de Paiva Sítio Palmeiras
Gru Escolar João Faustino de Oueiroz Rua Severino Ramos de Olivêire

Gru Escolar Joáo Nunes Monteiro Sítio Fria
Escolar Joa uim Alves Pereira

Gru o Esco a f José caval cante de ouei loz Sítio Mutuns
Gru Escoler José Galdino da Costa Sítio Macacos
G Escolar Justino Gomes da Silva SÍtio Muxoxo

G.u Escolar Manoel Caêtano de Jesus
Escolar Manoel José dos Santos Sítio Frexêiras

Gru o Escolar Sãnta ida Sítio Ta uinha
SecretaÍia de EducaÇâo, Esporles, Cultura, Tunsmo e

Juventude Avenida Vinte de Dezembro

Telec€ntro Avenida São José

Paágrefo segundo - No ato da entrega o servidor responsável pelo recêbimento deverá observar se o produtc é
compatível com a descriÇáo do produto licitado.

ParágraÍo. Tercoiro ' Caso sejam identificados problemas e/ou discrêpâncias em relação às especificâgôes
apresentadas no parágrafo anterior, a licitante vencedora edjudiceiáÍia oevera su'ustituii ãili-órão',rt".
imediatamente

PaágÍaÍo _Quarto ' os produtos somente sêráo aceitos se estiverem prenamente dê acordo com asêspecificaçôes apresentadas no paÍágtaÍo segundo e parágrafo têrceiro à"*a ctarsrt" ,""p"auãrànt",
anterioÍmente exigidas no termo de rêÍerência deste procedimenú licitatório e seus anexos.

PaÉgreÍo Quinto - SeÍá designado o servidor Joseildo SeveÍino dos Santoa, matrícuta 3478ô9, SecretánoMunicipar de Agricurtura, como GEsroR Do coNTRATO ê o serviaãr Éamitson severino ae sanãia, ããtriàrr"000377, Técnico AgÍÍcora, como FrscAL Do coNTRATo, ,esponsàret peto acompanrramento à í.*iiirê" a"entrega dos produtos. anotando em regisúo própno todas as ocorrênoas relacionadas à execuÉ; J"#-,;"ç""tudo o quê for necessário à regurarização de brÀas ou deieitos áo"er"Jo" n" u*""uÇâo do contrato.

cúusulA olrAvA - DA suBcqf@.Gg. - -A subcontratâÉo depende de autorizaÇào pÉvie dacontratante, 
" 

qu., incum-E-iãiã-ã a 
"iEõiãtaçao cumpie àirfiursrtos de quarificaçáo técnicâ, arém daregulandade fiscât e trabathrsta necessários à execuçao ü O"iã 

- -- -'

Parágraío Primêiro - A Contratâde

';'g"'i 
p"iàà';,;á",ãà,"Jài'J"01.1i,""à"!ls,x"-T|s.ie.T#"',J:'"11í""1il,fH:ffi|'['j:;;":""1'fiyli,:

autorizaçáo da secretana de Educaçao. Êsporte", iriirãrirrü"jã á .r'.irã.tude do Municipio de chá crande
PaágraÍo segundo - Em ouelôr Iêr 

, 
hrpótese .de subcontratação. permanece a responsabilidade inteorel dâcontÍatada pera perferta execuçâo'contraiuar, 

"ro""oo-ii," 
,.à"[i#ã üp"r,"ao e coordenaçào das atividâ;es dasuDcontrataÇão, bem como resoônder perante a Cà"t ããilã 'pjí"r.

contratuars corresponoentes ao à{eio oa subcontrataÇão lgoroso cumprimento das obrigeçÕes

Av. Sôo Joré, n" tol, CentÍ
E-moll ,

'o, Chõ crqnde-pE, CEp 5S.ó3ó_OOO
ouvidoÍio@chogronde.pe.gov.br 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

cúusuLA ttota - ols ognteacÔes oa coltàatlol - É responsabitidade da CoNTRATADA a
execuÉo objeto contratual em estreita observância da legislaÇão vigente para contratações públicâs, as
especifcações técnicas contidas no editrl e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo intêgralmente
as seguintes obrigaçóes:

a) A empresa Contratada frcârá obrigada a trocar, imediâtamente, os produtos que vier a ser recusado,
sem nenhum custo âdicionalpara a CONTRATANTE.
b) Contratadã assume mmo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes do fomecimento
dos produtos, mãoie-obra, necessáÍio à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabilzâ-se, também,
pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por
quaisquer preiuízos que selam.
c) Entendimento com a Secretaria de EducâÇão, Esportes, Culturâ, TuÍismo e Juventude Municipio de Chã
Grande objetivando eütâr intenupções ou paralisâçóês durante a entrêga dos pÍodutos.
d) Entregar o obJeto da presente proposta nas condiÇóes e prazos estabelecidos seguindo orientações da
Secretaria Municipalde Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude dê Chá GÍande.
e) CompÍovar, a qualquer momento, o pagamento dos tÍibutos que incidirem sobÍe o objeto contratado
0 ResponsabilizaÍ-se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos.

cúusuLA DÉcl A - DAs OBRTGACÔES DO CONTRATÂNTE - Sáo obrigaçôes da Secretaria de EducaÉo,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chá Grande/pE:

a) Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionários da Secrêtaria Municipal de AgÍicultura ou
de pessoas previamente designadas, exeÍcer âmpla, iÍÍestrita e permanente fiscâlizaçáo de todâs as fases
do fornecimento do objeto contratado e do compôrtamento do pessoal da Contratada, sem prêjuízo da
obrigaÉo desta de fiscalizar seus empregados.
b) Contratante náo responderá por queisquêr compromissos assumidos pela contÍatada com teÍcearos,
ainda que vinculados à êxecuÉo do presentê conlrato, bem como por qualquer dano cáusado a terceiros
em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus êmpregados, prepostos ou subordinados.
c) Acompanhar a entrege dos produtoG e avaliar e sua qualidâde, sem prêjuizo da Íesponsebilidade da
Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificâtive.
d) Fornecer as instruçÕes necessárias à execuÉo da entrega dos produtos e cumprir com os pagâmêntos
nas condiçôes dos preÇos pactuados.
e) Proceder a mais ampla fiscalizaçáo sobre o fiel cumprimenlo do objeto desle instrumento, sem prêjuízo
da responsâbilidade da contratada.

cúusuLA DÉclÍrtA PR|ME|RA - DAS PENAL|DADÉS - Com tundamento no Art. 7. da Lei Fêderat n..
10.52ot2oo2, ficará impedido oe ticitaiãiGGiãfr?FdministraÉo púbtica Municipat, pêto pÍazo dê até 5
(cinco) anos, sem pÍejuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARp e demais
cominaÇóes legais, nos seguintes casos:

a) ApresentaÍ documentaçâo falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto,
c) Falhar na execuÉo do confato;
d) Não assinar a Ata de Registro de preços e Conlrato no prezo estabelecidoi
e) Componar-se de modo inidôneo,
0 Náo mântiver e proposta:
g) Oeixar de entregar documenlaÉo êxigida no cêrtame,
h) Cometer fraude frscel;
i) Fizer declaraçào falsa.

PaÉgrafo Primeiro - Pâra condutas descritas nas alíneas "a,, ,d,,, ,e', .f, ,g'; .h'e.a', será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta poÍ cênto) do valor do contrato.

Paágrafo scgundo - o retardamento da execuÉo previsto nâ arínea "b", estará configurado quando aContratadâ:

a) Deixâr de iniciar, sem causa justificada, â execuçáo do contrato, epós 07 (sêtê) dias, contado§ da dataconstante na ordem de fomecimento;

b) Derxarde rearrzaÍ, sem câusa rustificâdâ, as obrigeçô€s definidas no contÍato por 03 (três) dies seguidosou por 10 (dez) dras intercalados.

PaÉgrafo Terceiro - deduzido do valor da multa aplic€da em razão de felha na execuçáo do contrato. de

AV. Sõo José, no lol, Centro, Chõ Gronde-pE,
E-moll ouvldoÍl@chogÍon
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que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas ern razão do PaÍágraÍo Sexto.

Paágrafo Quarto - A Íalha na execuçáo do contrato prevista no subitem "c" estârá configurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaÇóes previslas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infrações conÍorme a tabelâ 1 a seguir, e alcanÇâr o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELA í
Grau da lnfreÇão Ponto8 de lnfrâção

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

PârágraÍo Serto - Pelo descumprimento das obÍigaçóes contÍatuais, a Administração aplicará multas conbrme a
graduaçáo estâbelecida nas tabelas sêguintes:

TABELA 2
Grau

1 0 2% sobre o valor da ordêm de fornecimênto a ue se reÍere o descum rimento da o
2 0 4% sobre o valor da oÍdem de fornecimênto a ue se refere o descum Íimento de o
3 0,87o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumpÍrmento da obrigaÇão
4 1.6% sobíe o valor da oÍdem de fornecimento a ue se refere o descum rimento da o
5 3,2% sobre o valor da ordêm de fomêcimento a ue se rêfere o descum rimento da o
6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a quê se refere o descumprimento da obrigaçáo

TABELA 3
Item

mento incomplêto, paliativo, provisório como por caráterExecutaÍ Íorneci
lementarmmrman ntee Uo de xa de denrovt cra recom 2 Por Ocorrênciâ

2 Fornecer informaÇâo pérfida de fornecimento ou substituir material
ualidade inferiorlicitado or outro dê 2

3
Suspender ou interromper, salvo mott
os fornecimentos contratados

rça maior ou caso foÍtuito,vo de fo
6

desi nada
Por dia e por tareÍa

4 Utilizar as dependências d
contrâto

nte para fins diversos do objêto doa Contrata
5 Por Ocorrência

5
Recusaa a
sem motivo

Uexec o ed mÍo nçâ ecrme determto n oad F scapela zaçao
US catifi od 5 Por Ocorrência

6
P itrrm s itua oçe ssibi rd adepo de UScâ a Uo Ue ca dauseq no

S ico olesá co o U con ue asnct leta s 6 Por Oco[rência

7 Ret la das nd ncre Sadepe od nteContrata ua eUq sq
atem ari des consumo siosrevt em contrato sem AU tarev

porPor item ã
oconência

IT EI DE

I Manter a documentação de habilitaçáo atualizada e porPor item
oconênciaI horáío

determinado pelao
estabelecido pelo contrato ou

Cumprir
Fiscal

Por Ocorrência
10 Cumprir dete

funcionários
rminaçào da Fiscalização para controiede ac€sso de seus

Por Ocorrênciâ
11

Cumprir
Fiscaliza instruçáo complementâro da

formal oude terminaçáo

2 Por Ocorrência
12

cUMpn uarq uersq dos ite sn do con ato e SE aUS Snexoen nãotâs revbelta da e p rstosUm s a OS re cnp dêncla ío rma lmen tenU notd rfrcaade dafiscâ EAdo la 3 e porPor item
ocorrência
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PaágraÍo Ouinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará configurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos aÍtigos 92, parágrefo único, 9ô e 97, pârágÍafo únjco, da Lei no
8.666/í993.
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Entregar a garantia contrâtual eventualmente exigida nos termos e
prazos estipulados.

1 Por dia

Parágrâfo Sétimo - A sançáo de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de imp€dimento de
licitaÍ e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

Paágrafo Oitavo - As inftações serão consideÍadas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaÉo da penalidade, a Contratada cometeÍ a mesma infraÉo, cabendo a aplicaçáo em dobro das multas
correspondentes, sem prêluízo dâ rescisâo contratual.

PaÉgrafo Nono - Nenhuma penalidadê sêrá aplicada sêm o devido Processo Admrnrstratrvo de AplrcaÉo de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.191/2015 e no Decreto Estadual
n'44.8D017.

Paágrefo Dácimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser ebtuado ao mntratado.

Parágrafo Dácimo Primeiro - Apôs esgotados os meios de execuÉo direta da sanÉo dê multa indicados no
ParágraÍo Dêdmo acima, o contratado será notiÍicado para recolher a importância devada no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do rec€bimento da comunicaÉo oÍicial.

PaÉgrato Dácimo Segundo - Decorrido o prazo pÍevisto no PaÍágraíc Dêcimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multâ parâ cobrança judicial.

Paágrefo Oécimo Têrceiro - A Administração poderá, em situaçôes excepcionais devidamente motivadas,
eíetuar a retenÉo cautelar do valor da multa antes da conclusáo do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUND^ - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presênte Contrâto ensejará
a sua rescisào, com as consequências contÍatuais e as previstas em lêi ou regulamento.

PaÉgraÍo PrimeiÍo - lnadimolemonto imputávol à contrâtâda - O contratante poderá rescindir
administrativamênte, o pÍesente Contrato nas hipóteses previstas no ariigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contÍatada direito â qualquer indenizaÉo, sem prejuízo das penalidades pêrtinentes em pÍocesso
administrativo regular.

Pârágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocoréncia da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lêi 8.66ô/93.

Parágrâfo Tsrceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
rêduzidâ â termo no pÍo@sso de licitaÇão, dêsde quê hâja conveniência para a AdministÍação. Artigo 79, ll de Lei
8.ôô6/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

PaÉgrafo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lêi
8.666/93, sem quê haja culpa da contratada será esta ressêrcida dos prejuízos regularmente compÍovados quê
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisáo administrativa ou amigável será precedida de autorizaçáo escrita e fundamentada.
Artigo 79 paíágrafo '1o da Lei 8.66ô/93.

cúusuLA DÉclIÚA TERCEIRÂ - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encaÍgo exctusivo da
contratada o pagamento de tributos, târifas e despesas decrrrentes da execução do obieto destê ContÍato.

ParágreÍo Único: Sêrão da contÍatada todas as despesas dêcorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, decorrentes da execuÇão do ContÍato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusuLÂ DEctMA QUARTA RE E As despesas decorrêntes deste
Contrato correráo poÍ contâ dos recursos a segutr especificadosl 5000 - Secretaria de Educaçâo, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 500í - SecretaÍia de Educ€Éo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude
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- Atividade 12 361 1201 2.37 - ManutenÉo da Secretâria de EducaÉo e Gestão de Ensino - Elemento de
Despesa: (573)- 3.3.90 30 00 - Material de Consumo

cúusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razáo de açáo ou omissão, dolosa ou culposâ, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA sExTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A quantidade iniciatmente contratada
poderá ser acrescida ou supÍimida dentÍo dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no
8.66ô/93.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERACÕES - As âttêrâçÕes, porventuÍa necêssárias, ao bom, e fiet
cumprimento do objeto deste Contrato serâo efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de TeÍmo
Aditivo.

cúusuLA DÉclMA olÍAvA - Do FoRo - o Foro do prêsentê contralo será o da comârca de Gravaé/PE,
excluído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Conlrato em quatÍo vias de igual teor, e para um só efeito
lêgal, na presênça das testemunhas que tâmbém assinam.

à$^8.So/*'"l-
cPF'irF NoD27.009.264-í2

Ordenador dê Dêspe3a
Sscretário de Educação, E3port6, Cultura, Turismo

e Juvêntude

úadt^ Sdan ok'Q.Auu
/ lüdja Severo da Silva

NAOJA SEVERO DA SILVA 093850s5rr88
CONTRÂTADA

TESTEMUNHÂS:
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