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PREGÁo ELErRôNrco No 0íü2022

PRocEsso LtctrÂTóRto N' 037,2022

CONTRATO N.' 32012022, QUE ENTRE SI CELEBRA'I A
SECRETÁR'Â DE EDUCAçÀO, ESPORIES, CULruRA,
TURIS'IO E JUWNÍ'IDE DE CHA GRANDE E A EHPRESA
TAMA DISTRIBUIDORA DE ,NFOR ÁNCA LTDA I,IE, PAF,4 OS
F'IÚS QUE SE ESPEC'F'CA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado â SECRETÂR|A DE EDUCAçÃO, ESFORTES,
culruÀÀ runtsiito E Jt VENTUDE oE cHÃ GRANDE com sede e foro em Pemambuco, localizadâ à Avenide
Vinte de DezêínbÍo, no 100, Doín Heldêr Câmara, Chã Grande - PE, inscÍita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005,980000í{6, neste ato representado pelo seu Gestor e secretário de Educação, Esportes, cultura,
Turismo e Juventude Sr. Jool Gomês da Silva, Brasileira, Divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por

mdo da portaria No OO5/2O21 datada eÍn @,10112021, portador da Carteira de ldêntidade n" 5.322.402 SSP/PE,

CpF n" 027.009.264-12, no uso da atriúiÉo que lhe coníêre o ORIGINAL, neslê ato denoÍninado simplesmente

CoNTRATANTE, e a empr€sa Tâma DistrlbuidoÍa do lnÍormática LtÍlâ ME, inscrita no CNPJ sob o n"

33.039.7261000í.97, êstabdecida à Tv. AntÔnio Ramo6 de souza, No 166 - Centro - Afogados da lwazPnalPÉ -
cEp: 56.80&000, neste alo Íepre§entada por seu Represêntante Legal, sr. Flávio Lucas whíace e silva,
portadora da Carteira Nacional de Habilitrção N" 02316936536, expedida pelo Departamento Esladual de Trânsito

de Pemambuco, CPF/MF N" 039.310.834-1í, doravante denominâda GoNTRATADA, pactuam o píesente

Contrato, cuja cdebraÉo é deconente Procôsso Llcitatório .r' 03712022 - PÍogáo Elstrônlco Íf 0íA12022 - 
^rede Registro de prêço6 n Ofit2[22 - doravante denominado PROCESSO e qu€ sê regerá p€la Lei Federal no

g.666 -de 21 de iunio de ,1993, e modificaçóes subsequentes; p€los termos da proposia vencedora, parte

integrante deste cóntrato; p€lo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos pÍeceitos de direito púUico, apliclndo-
seiÉes supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as dispo§içõ€s de dirdto priYado; alendidas

as dáusulas, e condiçôes quê se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - AquisiÉo de Íúobiliário e Equiparnsnto Escolar, destinados à

ÊducaÉo lnfantil, conforme-especificaçóes e quantidades indicadas nos Anexos ll e lll, parte integrânte deste

contralo independsnte de transcrição.

parágrafo pÍimolÍo - O presente Contrato não poderá ser objeto de cêssâo ou transferôncia, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIOADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das

atividades normais da secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juvêntude, aravés da creche.

CúUSULA TERCEIRÂ - DO PRÂZO - O presente Contrato vigorará até 12 (doze), contedos a partir de sua

assinatura, podendo ser prorrogado, nos teÍmo§ da legislâção peÍtinenle

cúusuLA ouARTA - Do vALoR E coNDtcôEs DE pAGAflENro - Alribui-sê a €sse contrato o valor dê R3

í3.300,00 (Treze mll e trezentos roai4 referente ao valor total do objeto previsto na Oáusula Primdrã, para a

totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, mnforme detalhamento a s€guil:

rENS - ExCLUStvO pARÂ TCROEÍíPRESAS E E PRESAS DE PEQUEi{O PORÍE (artlgo ,l8, lll d. Lel 'l23120116).

UND.CAÍf,AT OUA Í,oEac çÃoITÊ]í

3.3C1,0002 1.650.00
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Agratto/ TCU
Footaine 12

milBtus

485550

Aparelho de ar condicionâdo split 12000 btus - |

AR3 (PROINFÀNCIA) Aparelho de Ar
Condicronado Split 12000 BTU'S - (AR3),

Modêlo: Split H,gh Wall Tipo dê ciclo: Fno; cor
Br co; ENCE: No mínlmo O; Fittso de Ar: Anti-
bactéria; Vazão de Ar No mlnimo 500 m'/hi
com controlê r6molo; Teamostato: Digftal;
Funcõ€s: Sle€p e Swing; Voltagêm: 220 V

12

4.500,00483097 UND 01

Philcd
Britania/

AgrãUc'/ÍCU
Fontaine 30

mil Btus

43

Aparelho de ar condicionado splil 30O0O btu 's -
AR1 (PRotNFÀNclA) AÍ condrcronado splrl
30.000 BTU's - (AR1). Modelo: Sdit High Wall;
Tipo de ciclo: Frio: Cor: Branco; ENCE: No
mínimo Di Filtro de AJ: Anti-bêcleria; Vazão de
Ari No mínrmo 1.'150 mYh; com contrclg-remoto;
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Tdmostato: Digital; Funçóês: Sloep e Súng; ê
Vdtaqem 220 V

60

Idoüsão de LcD 32' TV (PRolNFÂNcA)
Td€üsão dê LCD 32" com êntrada para HDTV

- (TV) D6criçáo: . Digital crlrstal cl€ar parâ
ddalh€§ profundos ê nitidsz . Tdâ LCD HD com
r€sduçáo dê 1366x768p. 28,9 bilhõos de cor6
. Íata de contr6t6 dinâmico de 26000:1

TV HO 32' 443966 02 1.300,00 2.600,00

66

Aparêlho clê ar condicionâdo sphl 18000 btus _

AR2 (PRolNFÂNclA) Aps.elho de Ar
Condicionado Split 18000 BTU'S - (AR3),

Modêlo: Split High Wdl Tipo de ciclo: Frio; Co.:
Brancot ENCE: No mínimo D; Filtto do Ar: Anü-
bactáÍiã: Vazáo dê Ar: No mínimo 500 m1h;
com contÍole remoto; T€aÍnostêlo: Digitâl;
FunÇõesi Sleêp ê Swing;Voltágêm 220 V

Philcd
Britania/

Agrattoi TCU
Fohtâinê 18

milBtus

480930 UND, 01 2.S00,00 2.S00.00

CúUSULA oUINTA - OA MoNETÁRIA . Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para

tânto. a contratada náo tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o

parágraío primêiÍo - Os pagamentos seráo ef€tuados m€diante crédito eÍn mnla corrente da contratada, poÍ

ordsi banéria, eÍn até 30 lirintal Oias @nsecutivos, a contar do recêbimenlo definiüvo, quando mantidas as

mavnas conaiçOes iniciais àe habilitaçáo e caso náo ha.ia Íato impeditivo para o qual tenha concoÍido à

contratrada .

PeÍágido sêgundo - os pagamento§ serão realizados integralmente, eín corespondência com o§ pÍodutos

efelivamentê êntregues no mês anlerior ao do pagamerúo

parágrsfo TeÍcoiÍo - A nota fscal devidamente ateslada deverá ser apresentada na SecÍetaria de Finançâs do

Muniápio de Châ GrandeJPE, Localizada na Avenida Sáo José' n' '101, Centro, Chã Grand€y'PE'

Pârágrafo Quarto - Por oca§áo do pagameíÍo a corúratada deverá apresenlar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - cRF, comprovândo regularidade com o FGTS; 
-

Ui óertOao Negatvá Oe Débitos Relativos a Tributos Federais, OÍüda Ativa da União e INSS,

expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
c) ceÍtidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - oNDT, expêdida pela Justiça do Trabalho,

comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

d) prova de regularidade crín as Fazendas Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede da corÍráada.

parágraÍo Quinto - o pagamento será realizado, após a apresentaÉo pela conüatada.da. nota.Ílscal

àevúãmente preenchida e in-dicação do banco, agência e conta bancária da snpr€sa que rêceberá o valor do

objeto.

ParágÍafo Sêío - Não haverá, sob hipótêse alguma, pagamgnto antecipado'

paráorafo Sátimo. Nenhum pagamênto seÍá efetuado à adjudic€tária enquanto pendente de liquidação qualquer

obrigãÉo. Esse fato não será ge;ador de direito a reajustamênlo de preços ou à atualização monêtáÍia.

parágraío Oitavo - A nota fiscal qus Íor apresentada com efio, ou observada qualquêÍ circunstância que

desaónselhe o pagamento, será devolüda à conlratada, para mneçáo e nesse caso o prazo previsto no

parágrafo primeiro Jerá intenompido. A contageÍn do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da

respêctiva regularização.

parágrafo Nono. Evêntuais atrasos nos pagamentos imputávois à contratada não geraráo direito a quâlquêr

atualizaÉo.

parágIaÍo Í»dmo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscauiatura com CNPJ/MF diverso do regiírâdo
no Contralo.

perágrdo Oéqimo PÍimeiro - Deveráo estar induso€ nos preços apresentados todo6 os gasto6 do frete,
embãagan e todos e quaisquer tributos, seiam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de

qualquer oúra nâtureza resullântes da execução do contrato.

FLAVIO LUCAS As5inado deforma
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AV. Sôo Jo3é, n. lol, Cenlro, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-(nO I leleÍone:8t 3S3r.lr4O I CNPJ: I l.(X9.80ó/mOl'90
E-moll ouvldori@chogÍondê.p€.9ov.br I Sile www.chogÍondê.pe.gov'bÍ

SILVAO3931

digitai por FLAVIO



Chã Grande
U*. ll*. lh+0+,.

SEoRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAçÃo, EspoRrEs, cttLTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

valor devido, pela variação aqrmulada do IPCA/IBGE oconida enüe a data final prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realizaÉo.

CúUSULA SEXÍA . DO REÀTUSTE - Não será concedido reaiuste ou correçâo monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único . Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
supêrveniência de fato imprevisível nos termos e ÍoÍma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocação da conúatada, cuja pretensão deverá estar súcienteÍnente comprovada através de
documento(s).

CúUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO O ETO DO CONTRATO Os mobiliários e equipamentos
adquiridos dêveÍáo s€r entregues na Unidade de Educação lnÍantil, localizada na Rua José Pereira Lins, S/M -
Monsenhor João lnácio - Chã Grande - PE, ocasião em que sêrá procêdida a conferência dos produtos
entr€gues, e a veriÍicâçáo se estáo de acordo com as caracleríslic€s ê quantitativos descritos na Ordeín de
Fornecimento.

PaÍágrafo Prim8lÍo: Os mobiliáÍios e equipâmentos deverão seÍ entregues em até 60 (sessonta) dias coÍddos,
contado do recebimento da Ordeín de fomecim€nto, eÍnitida pela Secretaria dê Educaçáo, Espoítes, Cullura,
TuÍismo e Jwefltude do Município de Chã Grand€, no hoÍário de 07h0omin as'l3h(xlmin.

Parágrafo Sêgundo: Os produtos serão rcc€bidos definitivamente aÉs a verificaÉo da qualidade e quanlidade
dos prodúos s conssquenta âceitaÉo, m€diante ãtostado do setor responsávd.

Parágraío Torcoiro: o prazo dê validade dos mobiliários, não poderá seÍ inferioÍ a 12 (úze) mesês @ntados a
partir da daia de entrega dos respectivos produtos solicitados na OrdêíÍr de fomecimento emitida p€la Secretaria
de EducaÉo, Esportes, CultuÍa, Turismo e Juvenlude do Município de Chã Grande.

PaÍágrato quarto: O transporte, carga e a descarga do§ produtos coírerão por conta da Contl.atadâ' ssn
qualquer custo adicional solicitado posterioÍmente a Secretaria de EducâÉo, Esportes, Cultura, Turisno e

Juvenlude do MunicÍpio de Chã Grande.

PaÍágÍafo QuiÍúo: O recebimento pÍoüsório ou deÍinitivo do s€rviço e do objeto não exclui a rêsponsabilidade da

Contráada pelos pre.iúízos resuttantes da inconeta execuÉo do contralo.

Parágrafo Soxto: A ContÍatada íicará obrigada a trocar o prodúo que vier a seÍ recusado por não atender à

especificação do Anexo ll/Ordeín de Fomecimeíto, ssn que isto acânete qualqueÍ ônus à administraÉo ou
importe na relevância das sançôes previstas na legislação vigente. O prazo pa.e êntrega do(s) novo(s)
produto(s) BoÍá dê até í0 (d€z) dias útsis, a contar da notificaçáo à contralada, às suas custaa, a€ín
proluÍzo da apllcação das penalldades-

Parágraro Sótimo: os produtos serão recebidos de modo imediato ê deÍiniüvo, sendo de responsabilidade do
fornecedor beneÍlciário os padrôes adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quãisquer
insgularidades detectâdes quando da utilizaÉo dos mesmos.

Parágrato Oitavo - Será designâdo o seívidor Joel Goínês da Silva, matrÍcula 000467, Secretário Municipal de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juvontude, corno GESTOR DO CONTRATO e a servidora MaÍla José
comes de Llma, matricula 00'1300, Professora, corno FISCAL DO CONTRATO, responsávd pêlo

acompanhamento e fiscalização da entrega dos prodúos, anoiando eÍn regislro própÍio todas as oconências
relacionadas à execuÉo € determinaÉo, ludo o que Íor n€c6sáÍio à Í€gularizaÉo dâ falhas ou defeitos
observados na execuçáo do Contrato.

CúUSULA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃo - A subcontratação depende de autorizaÉo pÍévia dâ
Contratante, a quêín incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualificaçáo técnica, além da
regulãridade fiscal e trabalhista necessários à execugão do objeto.

Pârágrafo Primêiro - A Contratada, na execução do contrato, seÍn prejuízo das responsabilidades cont al-ais e
legais, poderá subconúatar parte do objelo desle termo de reíeÍênciâ, até o limitê máximo de 30%, com prévia

autorização da Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cullura, Turismo € Juventude do MunicÍpio de Chã Grande.

ParágÍafo Sêgundo - Em qualqueÍ hipólêse de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade integral da
ContÍaladâ pela perfeita execuÉo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão ê @oÍdênação das atiüdades da
subcontralação, bem como responder pêrânte a Conlratante pelo rigoroso cumprimênto das obrigações
contratuais conespondenles ao objeto da s

FLAVIO LUCAS
Asrinado de forma
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cúusuLA NoNA - DAS OBRTGACÔES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execução objeto contratual eÍn estíeita observância da legislaçáo ügente para contrataçóes públicas, as
especiílcações técnicas contidas no edital e seus anexos, b€m coíno eÍn suas pÍopostas, assumindo integralmênte
as seguintes obrigaçôes:

a) Envidar todo o ernpenho e a dedicação necessáíos ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe úo confiados;
b) Assinar a Ata de Regislro de Preços, beín como o instrumento contratual dela deconêntes;
c) Tomar todas as pÍoüdânciâs nêcessárias para o fid cumpÍimento das disposições contidas no
TeÍmo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao comproínisso de
fomecimento dos quantilativos registrados, atendendo às solicitaçôes de compías da SecretaÍia de
Educação, Esportes, Cultura, TuÍismo e Juventude do MunicÍpio de Chã Grandê/PE;
d) Entregâr os mobiliários e equipamentos no(s) prazo(s) máximo(s) deteÍminado(s) no lteÍn 5 do
Termo de ReÍerência;
ê) Reparar, coírigir, reínoveÍ, reconstíuir ou sub§tituir, às suas expensas, as partes do objeto de§tê
TeÍmo de Referência, em que se verilicareÍn vícios, defeilos, ou incoÍreções resultantes dos pÍodúos
empr€gados ou da execução de serviços:

0 RespondêÍ, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Co[Eatanle, a usuáÍios
participantes ou a terceiros, eín razão de ação ou omissão dolosa ou culpo§a, sua ou dc seus
preposlos, independentemente dê outras coÍnineções corúratuais ou legais a que €süver sujeitai
g) Náo efetuar, sob nBnhum pÍelêxto, a transferência de responsabilidado para outros, sêiam

fabricantes, técnicos ou quaisquêr oulros:
h) Manter durante toda a execução do objêto da presente licitação, sn compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as cmdições de habilitaÉo e qualificâÉo sxigidas no Edilal e seus
Anexos;
i) lnformar a Secr€taria de Éducaçâo, EspoÍtes, Cultura, Turismo e Juventude do Municíçio de Chã

GranddPE, a oconência de fatos que possam interíerir direta ou indiretamênte, na regularidade do
fomecimento;
J) Executar todos os serviços com máo'dê-obra qualificada, dwendo a CONTRATADA cumprir com

iodas as normas técnicas da ABNT, relativas aos píocessos de Íabricação objetos do presents TêÍmo,
no que cruber;
k) Encaminhar laudos e deÍnais informações requisitadas pela Secretaria de Educação, EspoÍtes,

Cultura, Turismo e Juvêntude do Município de Chá Grand€y'PE, indusive refeÍentes ao planeramento

da produção e atendimento ao6 pedidos d€corÍentes do píegáo 6letrônico.

CúUSULA DÉC|MA - DAS OBR|GACôES DO CONÍRATANTE - Sáo obÍigaçõ€s da Municítio de Chã Grande:

a) Rêalizar os atos r€lali\/os à cokança do cumprimenlo p€la Contratada das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sançõ€s, garantida a ampla defesa e o contraditório, d€corrênt€s
do descumprimento dâs obÍigaçõês conlratuaas, eín relação às suas própías contratações,
iníoÍmando as oconências ao órgão gêrênciador-
b) Efetuar o pagamento à Contrâtada, de acoído com o estabel6cido no instrumeÍÍo mrÍratual;
c) promover o acoínpanhamento e a ÍiscalizaÉo do Íornecimento dos motiliários e equipamônlos,
sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando eín registro própÍio as falhas dstectâdas:
d) Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objêto do instrumêÍúo
cpntÍatual, podendo recusar o Í€cebimênto, caso nâo êsteia de acordo com as especificaçôes e

condiçôes estabdecidas no Termo de Referênciâ:
e) Notificar prêviamênte à CONTRATADA, quando da aplicação de sançÓês administrativas;

0 Verificar a regulãÍidade fisc€l e trâbalhista do Íomecodor antês dos atos rdativos à firmatura e
gestão contratual, devendo o rêsultado dessa consulta sêr impresso, sob a forma de eÍrato, ejuntado
aos autos, com a instruÉo píocessual necessária.

cúusuLA DÉcliirA PRlilElRÂ - DAs PENÂLIDADES - Com tundâmento no tut. 7' da Lêi Fedefal n.o

1O-52O12OO2, ficará impedido de licitaÍ e crntratar com a Administraçâo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, seín prejuizo de multa de âté 30% (trinta por cento), do valoí estimâdo para ARP e deínais
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apres€ntar documentação falsa;
b) Ênsejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar nâ execução do contrato;
d) Não assinar a Ata de RegistÍo de Preços e Conttato no prazo estabelecido;
ê) Comportâr-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a pÍopostai

FLAVIO LUCAS

WHYLACE E
A55inado de forma
digital por FLAVIO
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g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame;
h) Comder fraude fiscal;
i) Fizer declarâção falsa.

PaÍágÍdo Primêiro - Para condúâs descritas nas alíneas "a", 'd', "€1, .r, "g': "h' e "i", será aplicada multa de no

máximo 30% (trinta por cento) do valor do cont€to.

PârágraÍo Segundo - o retardamento da êxecuÉo preüsto na alínea 'b", estará corúguIado quando a

Contratada:

a) Oeixar de iniciar, seín causa justiÍicada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da dala

constanle na ordeín de fornêcimento;

b) Oeixar de realizar, seÍn causa justiÍicada, as obrigações definidas no contrato por 03 (três) dias s€guidos

ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo TeÍcoiro - seíá d€duzido do valor da multa aplicâda em raáo de falha na execução do contÍâto, de

que tÉta a alÍnea "c', o valor relaüvo às multas adicadas êm raáo do Parágrafo Se)do'

PârágraÍo Quaío - A falha na execução dO confato pÍevista no subit$n 'c 6tará corúgurads quando a

Coniiatada se enquadrar €m pelo ,eroó ,.a das situaÉ€s previstas na tabela 3 do itsn Parágrafo Sexto d€§ta

ããrifi ,'"5úit à" a graduação de infragõss conforme a tabda 1 a s€guir, e âlcançar o total ds 20 (vints) pontos,

cumulativamente.

TABELA .I

Grau da lnÍração Pontos da lÍfrâção
I 2

2 3

3 4

4 5

5 I
6 10

ParágraíoQulúo-ÔcomportamentoprevislonoP.arágrafoQuartoestaráconfguradoquandoacontÍatada
àr""ri.i "t* 

tais coÍno os d€scÍitos nos artigos 92, pãÉgrafo único, 96 e 97, paégÍaÍo único' da Lei no

8.666/1993.

ParágíaÍoseío-Pelod€scumprimeÍltodasobrigaçôe§contratuais,aAdminisrâÉoaplicaÉmultasconformaa
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

ÍABELA 2

TABELA 3

1 0 sobre o valor da ordem de fomecimento a ue se reÍere o descum da

2 ento da ose refere o daentode fomecimefl1valoro ordda0 sobre
0 8% sobre o valor da oídem de fomecimento a e se refere o ento da obri3

4 I 6yo sob val d ordem d Íomecimento e se refere o descum ento da obriaere o or a

3 ,2% sobre valor da ordem de fomecime(!to ue se refere o ento da obriao5
6 0v" sobre valor da de íomecim ue se refere o d ento da obriaentoordem4 o

Grau lncidônciaItêm
2 Por Oconência1

Executâr Íornecimento incompleto, paliativo, provisóÍio como por caráter
Ianente, ou deixar de entar.

2 Por Ocofiência2
Fornecêr informação pérÍida de fornecimento ou subíituir mateÍial
licitado outro de ualidade inferior

6
Por dia e por tareÍa
designada3

SLrspeàder ou inteÍroínper, salvo motivo de foça maior ou caso foítuito,
os fornecimentos contratados.

Por Oconência4
Utilizar as dependências da Contratante para flns diversos do objeto do
contrato

Por Oconênda5Recusar a êxecuÉo do fomecimênto detêrminado pela FiscalizaÉo,
sem motivo justiÍicado.
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gaçào.
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gaçáo.
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6
Pêrmilir situaÇão que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
Íísico, lesão co[poral ou consequências letais.

6 Por Ocorênda

7
Retirar das dependências do Contrctante quaisquer equipamentos ou
mateÍiais de consumo preústos em confato, se!Lqqt9!24çq9_pÉylq- 1

Por iteÍn e por
ocoÍrência

A

Por dia

parágraío Sétimo - A sanÉo de multa poderá sêr aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de

licitar e contratar eslabelecida no CapuÍ desta dáusula.

parágrafo Oitâvo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (setê) dias coridos a contâr
Oa ap]icaçao da penalidade, a Contratada comelsr a m€srna inftaç5o, cab€ndo a adicaÉo eín dobro das muttas

correspondentes, seín pÍejuízo da rescisão contrâtual.

parágr8fo Nono - Nenhuma penalidade será aplic€da sem o devido Processo Administráivo de AplicaÉo de
penajidade - PAAP, devendo seÍ observado o dispoío no Decreto Estadual n' 42j9'112015 e oo Decreto Estadual

no M.94812O17.

pârágrsfo Dóclmo - A critério da autoridade competentê, o valor da multa poderá ser descontado do pagam€nto a

ser efetuado ao contatado.

pârágraío Déclmo PÍimêlro - Após €sgoiados os mêios de 6xecuçáo diretã da sanÉo de mutta indicados no
paÉõrafo Décimo acima, o contÍatado sBÍá notiÍicado para Í€colher a importância devide no prazo de 15 (quinze)

dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

parágrafo Dócimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Dácimo Terceiro, o contratrante

encaminhará a multa para cobrança judiciâ|.

PaÍágr.fo Oócimo Têrcelro - A Administração podeÍá, âm situações êxcêpcionais devidamente motivadas,

eÍetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da condusão do procedimento administraüvo.

CúUSULA DÉcti,tA SEGUNDA - DA RESCISÃo - A inex€cuÉo total ou parcial do pr6sênte Contrato ensajará
a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas eín lei ou regulamento.

Parágrafo Primêiro - lnadimolêmento imoutáYêl à contratada - O contráantê poderá rêscindh
admiÃistÍativamente, o presente Contrãto nas hiÉtesês previslas no artigo 78 I a Xll e XVll da Loi 8.666/93 seín
que caiba à contratada direito a qualqu€Í indênizaÉo, sem prejuízo das penalidades pertin6ntês Bn processo

adminislrativo regular.

Paíâ$aÍo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocrrÍência da
hiÉtesê prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lêi 8.666/93.

Parágrafo TêÍcêiÍo - O presentê Contrato podêrá ser rescindido amigevêlmênte, por amrdo entrê as partes;

reduzida a termo no processo de licitação, desde que hâja conveniência paÍa a Administração. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágrafo QuaÍlo - Este Contrato podeÍá sêr rescindido judicialmentê nos lermos da legislaÉo procêssual
vigente. Aiigo 79, lll da Lei 8.666/93.

1
e porPor ileÍn

oconência8 Manter a documentaçáo de habilitaÉo atualizada.

I Por OcoÍrêndaCumpriÍ horário estabel€cido pelo
FiscalizaÉo.

contrato ou determinado pela

1 Por OconênciaCumprir determinaÉo da Fisc€lizaçáo para mnlrole de acesso de seus
funcionários.

10

Por Oconênda211
cumprir determinaçáo foímal
FiscalizaÉo.

instruÉo corndementar daou

3
e porPor iteÍn

ocoÍência12
CumpÍir quaisquer dos itens do confato e seus anêxos não previstos
n6ta tabela de multas, após reincidência formalmente notifcada pela
unidade fiscalizâdora

1
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos teÍmos e
prazos estipulados.
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ParágraÍo Quinto - Quando a rescjsão ocorer cor fuÍúamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sêÍr que haja culpa da contralada será esta ressarcida dos prejuÍzos regularmente compÍovadG que
houver sofrido. Artigo 79 paáWaÍo ? da Lei 8.66d93.

Parágrafo Sexto - A rescisáo administratiya ou amigável será precedida de autoÍização oscrila e fundamentada.
Aíigo 79 parágEfo 1" da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉclMÂ TERCE|RÂ - DÂs DESPESAS DO CONTRÂTo - constituirá encargo exclusivo da
contralada o pagamento de tribúos, tarías e despesas decorentes da êxecuçáo do ójêto dêste Contsato.

Parágrafo Único: Serão da contÍatada todas as despesas decorrentes de eÍrqrrgos tsabelhistâs, pÍevidenciários,
fiscais e comêrciais, deconentes da execução do Confato. Artjgo 71 da Lei8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA qUARTA - Dos REcuRsos oRcAMENTÁRlos - As despesas deconêntes deste
contratocorrerãopo,conlado"'*,'@_sscretariadêEducaÉo,Esportes,
Cultura, TuÍismo e Juventude - Unidade: 5002 - Fundeb - Atiüdade: 12.365.1210.1.301 - AquisiÉo de Veículos,
Mobiliários, e Equipamentos para as Creches com recursos do Fundeb - E|GÍnento de Despesa: ('1123)
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

cúUSULA DÉctlrtA QUTNTA - DA RESPONSABILIDADE clvlL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a soter o contratante, ou teíc€iros, eÍn razáo de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da cortratada ou de
seus preposlos, independentement€ de outras cominações contratuais ou legais a quê estiver sujeita; náo
excluindo, ou redulndo esta responsabilidade, a íiscalização ou o acompanhamento pelo contatante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA sExrA - DOS acRÉsclMos E SUPRESSÕES - A quantidade inicialmente conEatada
poderá sêr acrescida ou suprimida dentro dos limites prsvislos no parágrafo primêiro do aÍtigo 65 da Lei no

8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAs ALTERACÓES - As alterações, porventura necêssárias, ao bom, e íiel
cumprimento do objeto deste Contrato sêrão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, alravês de Termo
Adilivo.

CúUSULA DÉClilA OITAVA - DO FoRO - o Foro do presente Contrato será o da cornarca de Gravatâ/PE,
excluído qualquer oúro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual leor, e para um só efeito
legal, na presença das testeÍnunhas que também assinãm

J Si
.o09.26+12

Secretário Municipal ds Educeção, EapoÍlês, Cultura,
Turismo ê Juvêntude
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