
Chã Grande
Uti ,l$- lttt 44

SECRETARIA MIINICIPAL DE EDUCAÇÃq ESPORTES, CULTURA,TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRôNtco Nô oí8,2022

PRocESSo LtctrATóRto No 037/2022

CONTRATO N.O 31912022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORIES, CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE DE cHÁ GRANDE E A EMPRESA Mc
tNDúsrRtA E conÉRcto DE MovEts LÍDA Epp, pÁRÁ os
FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado a SECREÍARIA DE EOUCAçÃO, ESPoRTES,
CULTUR , TURISMo E JUVENTUDE DE cHÂ GRÂNDE com sede e foro em Pernambuco, localizada à Avenida
Vinte de Dezembro. no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/0001€6, neste ato ÍepÍesenlado pelo seu Gestor e Secretário de Educaçáo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Josl Gomes da Silva, Brasileira, Divorciado, Professor € Farmacêutico, nomeado por
meio da Porlaria No 005/2021 datada em 0410112021, portador da Carteira dê ldentidade n'5.322.402 SSP/PE,
CPF n" 027.009.264-12, no uso da atribuiÇão que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CoNTRATANTE, e a empresa MC lndústÍia ê comércio de Móveis Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o n'
41.043.317/000í -92, eslabelecida à Rua i/aria Amália Nogueira, No 24í - Cêleiro das Alegrias Futuras -
Camaragibê/PE - CEP. 54.774-280, nesle ato representada por sua Representânte Lêgal, SÍa. Maria Cecí:,a Meira
Lins de Sousa Diâs, portadora da Carteira Nacional de HâbilitâÉo N" 05459176151, expedida pelo Departamento
Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF/MF N" 100.üa.f4-25, doravanle denominada CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato, cuja celebÍação é decorrente Processo LicitatóÍio n" O3712022 - Prêgão
Eletrônico no 01812022 - Ata de Rêgistro de P.eços n' 0572022 - doravanle denominado PROCESSO e que se
regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiÍlcações subsequentes; pelos termos da proposta
vencedora, parte integrante deste conlrato: pelo estabelecido no Edital ê seus anexos, pelos preceitos de diÍeilo
público, aplicando-sê.lhes supletivamente. os princÍpios da Teoía Geral dos Contratos e as disposiçôes de direito
privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Aquisição de Mobiliário e Equipamento Escolar, destinados à
Educação Infantil. conforme especificaçôes e quantidades indicadas nos Anexos ll e lll, paÍte integrante deste
contÍato independente de transcrição.

Parágrâfo Primelro - O presenle Conlrato não pode[á ser objeto de cessão ou transfêrência, no lodo ou em pârtê.

CúUSULA SEGUNDA. DA FINALIDADE - O obleto deste Contrato destinâ-se âo desenvolvimento das
atividades normais da Secretaria de EducaÇáo, Esportes, Cultura. Turismo e Juventude, através da Creche.

CúUSULA TERCEIRA - Do PRAZo - O presente ContÍâto vigorará até 12 (doze), contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorogado, nos termos da legislação pertinente.

CúUSULA QUARÍA - DO VALOR E CONDIÇÔES OE PAGAMEI{TO _ AIribUi-Sê A êSSE CONITAIO O VAIOT dE R$
12.472,00 (Doze mil, qualrocentos e setenta ê dois Íeais) referente ao valor toial do objeto previsto na Cláusula
Primeira, paÍa a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira. conformê detalhâmento a seguir;

ITENS - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE (anlgo 4E, lll da Lei 12:,12006).

QUANT.ITEM CATMÂT
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Armário roupeiro em aço com 12 portas - AM2
(PROINFANCIA) DescÍiçáo: Roupeiro em aço na cor
cristal, coníêccionados êm chapa de aço "22"
(0,75mm). constituido por 12 portas. As portas devem
possui. veneTianas para arejamento € possurr pilão
pâíâ câdeado; Nâo será ace to ôndulâçõês,
ressâltos, rêbêrbâs oú ampeíeiçoes no acabamento
dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação
com fosíato de zinco e pintados com tinta especial na
cor platina corn secagem em estufai AÉs o processo
acima descrito o pÍodulo deve Seguir para uma
estda de alta tempeaatuÍâ pâra rêceber a pintura
pelo processo eletrostâtico de pint(ll,a a pó,
consolidando a superlicie do produlo cot\50 micra

483946 UND 04 774.00 3.112,00
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Parágrafo Primêiro - Os pagamentos serão eÍetuados mediante crédito em contâ corrente da contratada, por
ordêm bancária, em ate 30 (trinta) diâs consecutivos, a contar do recebimento delinitivo, quando mantidas as
mesmâs condiçóes iniciais dê habilitação e caso não hâjâ fâto impeditivo para o qual tenha concorÍido à
contratada.

Pârágrafo Sêgundo - Os pagamentos serâo realizâdos inlegralmente, em coÍÍespondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamênto.

Parágrato Tercelro - A nota fiscal devidamente atestâda deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
lúunicÍpio de Châ Grande/PE, Localizada na Avenida São Josá, n' 101, Centro, Chá Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar;

a) CertiÍlcado de Regulâridade do FGTS - CRF, comprovando regulâridâde com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Rêlativos â Tribulos FedêÍais, Dívida Ativâ da uniáo e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brâsil;
c) Certidão Negaiiva de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perânte â Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipaldo domicflioou sede da conlratada.

ParágraÍo Quinto - O pagâmento será realizado, após a apresentaçao pola ContÍatada da nota liscal
dêvidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que recebêrá o valor do
objeto.

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

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gêrâdor de direito â reajustamento de preços ou à atualizaçáo monêtária.

Parágraío Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquêr circunstân-ja que
desaconselhê o pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no
parágraÍo pnmeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamênto será iniciada a partir da
respeclivâ regularizaçào.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contrâtâda não gerarão direito a qualquer
atualização.

Parágrafo Décimo - A adiudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/IüF diverso do registrado
no ContÍato.

de espessura de tinla, no minimo. Possuir dobradiças
anternas parâ evitar arombamentos com âbeÍtura de
'135", pés r€moviveis com sapatas plásticas
nivêladorâs O3l8. Dimensô€si AltuÍa: 1945 mm,
Lârourã: 900 mm; Píoíundidade: 400 mm
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Conjunto - para âluno tamânho 03 - CJA-03
(PROINFANCIA) Conjunto dê mesa rêtangular com
uma câderra para crianças de 5 â 6 ános. l\,'lesa,

descriçáo: Mesa para altura do aluno compreendida
êntre 1,'19 e 'l 42, com tâmpô rêtangulâí em MDP ou
MDF. revestrdo na face superior em laminêdo
mdamínico de alta pressáo. Estrutura tubular de aço.
Dimensóes: Allura da mesâ: 59,4 cm; Tampo da
mesa para 01 lugari 45 x 60 cm: caracteristicasl
Tampo em NrDP ou MDF, com espessura de 18mm,
revêstido na íac€ supêrior em laminado melamínico
de alta pÍessão, 0,8mm de €spessura. acabameÍto
texturizado, na cor CINZA, cantos anedondados.
Revestimenlo na Íace infenor em chapa de
balanceamênto - coflka daca Íênólica de 0.6mm,
lixada em uma fac€. Topos encâbeçados com Íita de
bordo em PVC (cloreto dB polinrvinrla) com "primêf.
acabamênto lextunzado. na coÍ AMARELA (ver
referências), coladas com adêsivo'Hot Melting'.

PRÓPRIA 24 390,00UND. 9.360,00
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Parágrafo Décimo Primeiro - Deveráo estar inclusos nos preços apresentados todos os gaStos do frete,
embalagêm e todos e quaisqueÍ tributos, sejam eles sociais, trabalhlstas. previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer oulra natureza resultrantes da execução do contrato.

cLÁusuLA QUINTA - DA ATUALIZACÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
lânto, a contratâda náo tenhâ concorrido de alguma foÍma; haverá incidência de âtuâlização monetáriâ sobÍê o
valor devido, pela variação acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre â data flnal previsia para o pagamento e a
data de sua eÍetiva realização.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou corrêçáo monetária ao valor do Contrato.

ParágraÍo Único - Fica assegurado o reequilíbÍio económico-Íinanceiro inicial do Contrato, medianle â
superveniência de fato imprevisivel nos termos e Íorma esiabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocação da conkatada, cuja pretensão deverá eslaÍ suficientemente comprovada através de
documento(s).

cúUsuLA SETIMA - DA EXECUÇÃO DO O ETO DO CONTRATO Os mobiliários e equipamentos
adquiridos deverào ser entregues na Unidade de Educaçáo lnfantil, localizada na Rua José Pereira Lins, S/No -
Monsenhor João lnácio - Chã Grande - PE, ocasião em que será procedida a conferência dos produtos
entregues, e a verificação se estão de acordo com as características e quantitativos descritos na Ordem de
Fornecimento.

Parágrafo Primeiro: Os fiobiliários e equipamentos deverão ser entregues em até 60 (sêssênta) dias corridos,
contado do recebimento da Ordem de fornecimento, emitidâ pela Secrelaria de Educaçào, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude do MunicÍpao de Chã Grande, no horário de 07h00min as 13h00min.

ParágraÍo Sêgundo: Os produtos serão recebidos deÍlnitivamente após a verifcaçáo da qualidade e quantidade
dos produtos e consequente aceitação. mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos mobiliários, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados a
partir da data de entíega dos respectivos produtos solicitrados na Ordem de fomecimento emitida pela Secretaria
de Educação, Esportes, Cultura. Turismo e Juventude do Municipio de Chã Grande.

PaÍágraÍo Quarto: O transporte, carga e a descârga dos produtos correrão por conta da Contratala, sem
qualquer cuslo adacional solicitado posteriormênle a Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude do Município de Chã Grande.

PaÍâgralo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto náo êxclui â responsabilidade da
Contratadâ pelos preju Ízos resullantes da incorreta execuçáo dô contrato.

ParágrâÍo Sexto: A Contratada Íicará obrigada a trocar o produto que viêr a ser recusado por náo atender à
especiÍicação do Anexo ll/Ordem dê Fornecimento, sem que isto acaÍrete qualquer ônus à administraçao ou
impoÍte na relevância das sançóes previstas na legislaÉo vigente. O pÍazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) sêrá de atá 10 (dez) dias úteis, a contar da notificâçâo à contratada, às suas custas, ssm
prejuizo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os produtos seráo recebidos de modo imediato e defnilivo, s€ndo de responsabilidade do
fornecedor beneficiário os padróss adequados de seguÍança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detêctada§ quando da utilizaçâo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Joel Gomea da Silva, matrÍcula 000467, Sêcretário Municipal de
Educação, EspoÍtes, Cultura, Turismo e Juventude, como GÊSTOR DO CONÍRATO e a servidora f,larla José
comes de Lima, matrícula 00'1300, ProÍessora, como FISCAL Do CONTRATo, responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em registÍo próprio todas as ocorÍências
Íelacionâdas à execução e determinaÇão, tudo o que for necessário à regulaÍizaçáo de falhas ou defeitos
observados na execuçao do Contrato.

cúUSULl OITAVA - DA SUBCONTRATAGÃO - A subcontrataÉo depende de autorizaÉo préüa da
Contratante, a quem incumbe avaliaÍ se a subcontrataçáo cumpre os requisitos de qualiícaÉo técnica, além da
regularidãde fiscal e tíabalhista necessáÍios à execução do objeto.
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Parágrafo Primêiro - A Contratada, na execução do contrâto, sem prejuizo das responsabilidades contraluais e
legais, poderá subclntratar paíte do objeto deste termo de referência. até o limite máximo de 30%, com prévra
aulorizaÇão da Secretaria de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande.

Parágrafo Sêgundo - Em qualquer hiÉtese de subcontratâçâo, permanece a responsabilidade integral da
Contrâtada pêlã perfêita êxecuçáo contrâtual, cabendo-lhe realizaÍ a supervisão e coordenaçáo das âtividades dâ
subcontrâtaÇão, bem como respondêÍ perante a Contratante pelo rigoroso cumprimênto das obrigâções
contÍatuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a

execuÇáo obieto contratual em estreita observáncia da legislaçáo vigente para contrataçóes públicâs, as
especiícaçóes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigaçoes:

a) Envidar todo o êmpenho e a dedicaçâo nêcessáÍios ao Ílel e adequado cumprimênto dos ancargos
que lhe são conÍiadosi
b) Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decoíentes:
c) Tomar todas as providências necessárias paÍa o ílel cumprimênto das disposiçôes contidas no
Termo de ReÍerência, no Edital e nâ Ata de Regstro de Preços, inclusive quanto ao compromisso de
Íornecimento dos quantitativos registrados, atendêndo às solicitaçôes de compras da Secretaria de
EducaÇão, Esportes. Cultura. Turismo e Juventude do Município de Chá Grande/PE;
d) EntÍegar os mobiliários e equipâmentos no(s) prazo(s) máximo(s) dêtêrminâdo(s) no ltêm 5 do
Termo de Referência:
e) Reparar, corÍigrr, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as parles do objeto deste
Termo de Reíerência, em que se venficarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregâdos ou dâ execução de servrços;
Í) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante, a usuários
participantes ou a terceiros, em tazáo de açáo ou omissáo dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, indepêndentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeitai
g) Náo efetuar, sob nenhum pretexto, â transferência de responsabilidade para outros, sejam
Íabricantes, técnicos ou quaisquer outros:
h) Manter durante toda a execuçáo do objeto da presentê licitação, em compatibilidade com as
obrigaçôes assumidas, lodas as condiçôes de habilitaçao e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos;
i) lnformar a Secretaria de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio de Chã
Grande/PE, a ocoÍrência de latos que possam inteíerir direta ou indiretamente, na regularidade do
fomecimento;
i) Executar todos os servrços com mão-de-obra qualiÍicada, devendo a CONTRÀTADA cumprir com
todas as normas técnicas da ABNT, relalivâs âos procêssos de Íabricação objêtos do presente Termo,
no que couber,
k) Encaminhar lâudos e demais informações requisitadas pelâ Secretâriâ de EducaÉo, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande/PE, inclusivê reÍerentes âo planeiamênto
da produçáo e atendimento aos pedidos decorrentes do pregáo eletrônica.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS OBRIGAGÕES OO CONTRATANTE - São obíigações da Municipio de Chã Grande

a) Realizar os atos íelativos à cobrança do cumprimenlo pela Contratada das obÍigaçôes
conlratualmente assumidas e aplicar sanÇóes, garanlida a ampla def€sa e o contraditório, deconenles
do descumpímento das obrigações contÍatuais, em relaçáo às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgâo gerenciador.
b) Efetuar o pagamento à Conlratada, de acordo com o estabelecido no instrumênto contratuali
c) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fomecimento dos mobiliários e equipamentos,
sob o aspecto quantitâtivo ê quâlitatiyo, anotando êm registÍo próprio as falhâs detectâdas;
d) Comunicar pronlâmente à CONTRATADA, quâlquer anormalidâde no objeto do instrumento
contratual, podendo recusar o recebimento, câso não esteja de acordo com as especiÍicaçóes e
condiçôes estabelecidas no Termo de ReÍerência;
e) NotiÍicar previamente à CONTRATÂDA, quando da âplicaçâo de sanções administrativas;
0 Verificar a regularidade íiscál e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à Íirmaturâ e
gestáo contratual, deyendo o Íesultado dessa consulta ser impresso, sob a Íorma de extrato, e juntado
aos autos, com a instruçáo processual necessária.

cúusuLÂ DÉclMA PRIMEIRA - OAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7'da Lei Federal n.o
1O.52O|2OO2, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
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a) Deixar de iniciaÍ. sem causa justificada. a execuçáo do contrato, após 07 (sête) dias, contados da daia
constante na ordem de fornecimento:

b) Oeaxar de realizar, sem câusa justiÍlcada, as obrigaçoes deÍlnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por l0 (dez) dias intercalados.

Paíágíeto Terceiro - Será deduzido do valor da mulla adicada em razáo de íalha na execução do contrato, de
que trala a alÍnea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razáo do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuçáo do contrato previsla no subitem "c" estará configuradâ 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 conÍorme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total dê 20 (vinte) pontos,
cumulaüvamente.

TABELA 1

Grau da Infraçâo Pontos da lnfração
1 2

3
4

4 5

5 8
6 10

Parágrafo Quinto - O comportamênto previslo no Parágrafo Quarto sstará configurado quando a ContÍatada
executar atos tais como os descritos nos aÍtigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no
8.666/1993.

ParágraÍo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigações conlratuais, a AdministÍação aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau CorÍespondência

1 0 2yo sobre o valor da ordem de forneçimento a que se refere o descumprimenlo da obrigação
0,4% sobre o valoÍ dâ ordem de fornecimentô â que sê refêre o descumprimento da obrigaÉo.2

3 0.8yo sobre o valor da ordêm de Íornecimento a quê se rêfere o descumprimento dâ obriqâÇão
4 1,6% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇáo.
5 3,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
6 4.0% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se reíere o descumprimento da obrigação

TABELA 3
Item D€scriçáo Grau lncidÕocia

1
ExecutaÍ fornecimento inmmpleto, palietivo, provisório como por carátêr
peÍmanente. ou deixar de providenci#rôqomposição complementar.

2 Por Ocorrência
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(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominações lêgais. nos ssguintes casos:

a) Apresentar docuinentaçáo falsa;
b) Enseiar o retardamento da execuÉo do obieto;
c) Falhar na execução do contralo;
d) Náô assinâr a Ata de Registro de Preços e ContÍato no prazo estabelecido;
e) Compoítar-se de modo inidôneo;
f) Náo mântiver ã proposta;
g) Dêixâr dê entrêgâr documentâção exigida no certame;
h) cometer Íraude Íiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

Parágrafo PÍlmeiro - Para mndutas descritas nas alineas "a", "d", 'e", "f,, "9"; "h" e'i'. será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cênto) do valoÍ do contralo.

PaÍágrafo Segundo - O relardamento da execução prêústo na alínea 'b", estará conÍigurado quando a
Contratada:

2
3
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Parágrafo Sétimo - A sanção de multa pod€rá ser aplicada à ContÍatada juntamente mm a de impedimento de
licitar e conlrataÍ estabelecida no Capu, desta cláusula.

ParágraÍo Oitavo - As infmções serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicâçáo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infÍação, cabendo a aplicâção em dobro das mullas
correspondentas, sem prejuízo da rescisão contralual.

ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Pênalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decrelo Estadual no 42.191/2015 e no Decreto Estadual
n" 44.94412017.

Parágrafo Déclmo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontâdo do pagamenlo a
ser eÍetuado ao contratado.

PaÍágrâfo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÇáo direta da sanção de multa indic,dos no
ParágraÍo Décimo acima, o contratado será notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
diâs, contados do recebimento da comunicação oliciâ1.

Parágrafo Décimo Sêgundo - Decorrido o prâzo previsto no ParágraÍo Décimo Têrceiro, o contratante
encaminhará a mulla para cobranÇa judicial.

Parágrafo Décimo Têrceiro - A Administração poderá, em situaçóes excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a Íetençâo cãutelar do valor dâ muhã antes da conclusão do procedimento âdministrâtivo.

CúUSULA OÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensêjará
a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrâto nas hipóteses previstâs no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que câiba à contratada dlreilo a qualquer indenização, sem pêuízo das penalidades pertinentes êm procêsso
administrativo rêgular.

PaÍágrafo Segundo - O presênte Contrato poderá sêr rescindido consensualmente, mediante a ocorrência da

2
Fomecer informação pérfida de fornecimento ou substituir material
licitado por outro de qualidade inferior.

2 PoÍ Ocorrência

3 6
Por dia e por târêfa
designada

4
Utilizâr âs dependênciâs da Contratânte parâ fins divêrsos do objeto do
contrato.

5 Po. Oconência

5
Recusar a execução de fomecimento deteÍminado pela Fiscalização,
sem motivo justiÍic€do. 5 Por Ocorrência

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
físico, lesáo corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato. sem autorizaçáo prévia. 1

Por item e por
oconência

8 lvanter a documentação de habilitação atualizada 1
Por item
ocorrência

e por

9
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou detêÍminado psla
FiscalizaÇâo.

1 Por Ocorrênc.a

10
Cumprir determinação da Fiscalizaçâo para controle dê acêsso de sêus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinaqáo formal ou instruçáo cômplêmenter da
Fiscalizâção.

2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e sêus ânexos não previstos
nesta tabela de multâs, após reincidéncia Íormalmente notificada pela
unidade fiscalizadora.

3
Por item e por
oconênciâ

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

1 Por dia

hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da 666/93
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Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os fomecimentos contratados.

6
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ParágraÍo TsÍceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as parles;
reduzida a lêÍmo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniôncia paÍa a Administraçáo. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágrafo Quârto - Esle Contrato poderá seÍ rescindido judicialmente nos termos da legislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quinto - Ouando â rescisáo ocorrer com Íundamênto nos incisos Xll a XVll do arligo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada será estâ ressarcida dos preiuízos regulãrmente comprovados que
houver soÍrido. Artigo 79 parágraÍo 20 da Lei8.ô66/93.

Parágrafo Sexto - A rescisáo administrativa ou amigável será precêdida de âutorização êscrita e fundamentada
Artigo 79 parágraÍo 1'da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamenlo de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contralo.

PaÍágraÍo Únlco: Serào da contratada todas as despesas decorrentes de êncârgos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, decorrenles da execução do Contrato. Arligo 7'1 da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - DoS REcuRSos ORCAMENTÁR|oS - As despesas decorrentes deste
ContÍalo coÍreráo por conta dos recursos a seguir especilicados; Órgão: 5000 - SecÍetariâ de EducaÇão, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5002 - Fundeb - Atividade: 12.365.1210.1 .301 - Aquisição de VeÍculos,
Mobilaários, e Equipamenlos para as Creches com recursos do Fundeb - Elemento de Despesâ. ('1í23)
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

CIáUSULA DÉCIMA OUINTA - DA RESPONSABIUDADE clvll - A contratada Íesponderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente dê outras cominações contratuais ou legais a que estivêr sujeitai náo
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo contratantB. AÍtigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA sExTA - Dos AcRÉsctMos E suPREssÕES - A quantidade iniciatmenre contrâtada
podeÍá seÍ acrescida ou supÍimida dentro dos limites prêvistos no parágrafo primêiro dô artigo 65 dâ Lêi no

8.666iS3.

CLÁUSULA DÉclirA SÉT|MA - DAs ALTERACÔES - As alterações, porventura necêssárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objeto deste Coiltrato serão efetvadas na forma do artigo 65 dâ Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

CLÁUSULA DÉclMA OITAVA - Oo FoRo - O FoÍo do presente conlÍato será o da comarca de Gravatá/PE,
excluido qualquer outro.

E, por estaÍem justos, e acoÍdados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, ê paÍa um só efeito
legal, na presença das testemunhas que também assinam.
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Secretário Municipal de Educação, Esportes, Cullura,
Turismo ê Juvenlude
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\,
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