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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE,

PREGÃo ELETRôNtco No 018/2022

PRocESso trcrtlrónro No o3t2o22

CONTRATO N.O 32112022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA,
TURISM9 E JUVEN|UDE DE cHÃ GRANDE E A
EMPRESA KCR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EPP, PARA OS F'A'S QUE SE ESPECIF'CA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUOE OE CHÃ GRANDE COM SEdE E fOTO EM
Pernambuco. localizada à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Oom Helder Câmara, Chá Grande - PE,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelo seu Gestor e
Secretário de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira,
Divorciado, Professor e Farmacêulico, nomeado por meio da Portaria No 005/202í datada em
0410112021, portador da Carteira dê ldentidade n'5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, no uso
da atribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
empÍesa KCR Comércio de Equipamentos LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n" 09.25í.6271000'l -
90, estabelecida à Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, No 88 - Parquê lndustrial - Araçatuba/SP -
CEP: 16.075-370, neste ato reprêsentada por sua Representante Legal, Sr. Marcos Ribeiro Júnior,
portador da Carteira de ldentidade N" 27 .601 .292-6, expedida pela Secretaria de SeguÍança Pública do
Estado de Sáo Paulo, CPF/MF No 226.722.708-80, doravante denominada CONTRATADA, pâctuam o
presente Contrato, cuja celebração é decorrente Processo Licitatório n' 03712022 - Pregão
Eletrônico no 01812022 - Ata de Registro de Preços n" 05912022 - doravante denominado
PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 2'l de junho de 1993, e modúicaçÕes
subsequentesl 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 dâ Teoiia Geral dos Contratos e as disposições de dirêito privado; atendidas as cláusulas, e
condições que se enuncram a seguir:

cúusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO - Aquisição de MobiliáÍio e Equipamento Escolar,
destinados à Educaçáo lnfantil, conÍorme especiÍicaçÕes ê quantidades indicadas nos Anexos ll e lll,
parte integrante deste contrato independente de transcrição.

Parágrafo PÍimeiro - O presente Contrato náo poderá ser objeto de cessáo ou transfêrência, no todo
ou em parte.

CúUSULA §EGUNDA - DA FINALIDAOE _ O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da SecretaÍia de Educação, Esportes, Cultura, Turismo ê Juventudê, através da
Creche.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará âté 12 (doze), contados a partir
de sua assinatura. podendo ser prorrogado. nos termos da legislaçáo pertinente.

CLÁUSULA QUARTA - oO VALOR E CONDTÇÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R$ 2.663,00 (Dois úil, seiscentos e sessenta e três rêais) referente ao valor total do ob.ieto
previsto na Cláusula Primeira, paê a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira,
conforme detalhamento â seguir:

ITENS - EXCLUSIVO PARÁ MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (a,tigo 48, lll da Lei '12312006)

ÍíaRcÀ CAT AT QUANÍ.lÍÉÍri DEscRrçÃo

Balança plalaforma 150kg ' BL2 (PROINFÃNCIA) com
coluna e Diso móvel. íabricadâ e aferida de acordo com o LIDER 380386 UND 0150 1384.00 001 384

UNO. Unitá.io Tôtel
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SEâRETAR|A MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA, TaJRISMO E
JUVENTUDE

1.279,00

Parágrafo PrimeiÍo - Os pagamentos serão efetuados mediantê crédito êm conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a conlar do recêbimento
definitivo, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitaçáo e caso nâo haja fato
impeditivo para o qual tênha concorrido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmenle, em correspondênciâ com os
produtos efetivamente entrêgues no mês anterior ao do pagamento.

PaÍágraío TerceiÍo - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de
Finanças do Municipio de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chá
Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por oca§ão do pagamento a contratada deverá apresentaÍ:

a) Certificado de Regulaíidade 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 Secrêtaria da Recêita Federal do Brasil;
c) CeÍtidáo Negativa de Débitos TÍabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova dê rêgularidâdê com as Fazendas Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede da
contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota Íiscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que recêb --rá o
valor do objeto.

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

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato náo será gerador de direito â reajustamento de preços ou à
atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota Íiscal que for apresentada com erro, ou obseÍvada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, pâra correçáo e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento seíá
iniciada a paÍtir da respectiva regularizaçáo.

PaÍágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada náo geraráo direito a
qualquer atualizaçáo.

''Regúlamenlo Íêcnrco Melrológaco para lnstrumentos dê
Pesagem não Automáticos" - Ponâria lNirEÍRO n' 236,
de 22 de dezembÍo de 1994. Dimensôes e tolerância:
Plãtaíorma:. Largura: zÍ3cm. . Compíimento: 61cm. .
Tolerância: +/- 10%. Capacidade: . Capacidade de
pesagem: '150 kg. Caracterlsticas conslrutrvas e
funcionâis: . com plataÍorma e piso móvel. . Coluna
lubular longa. . Divisão dê 509. 6S . lndicador: bateria de
lonqa duraÇão.
Balança digital 15 kg - BL'l (PROINFÃNCIA) íabricada e
aíenda de acordo com o 'Regulamento Técnico
Metrológico para lrstrumentos de Pesagem não
Aulomáticos" - PoÍtaria INMETRO í\' 2§. de 22 de
dezembío dê 1994.. Classificaçáo metrológica: 'Tipo lll".
DimensÕes mÍnimas do prato: 240 x 325 mm; . Peso
mínimo do equipâmento: 3,100 kgi . Capacidadê: 15 kg; .

Divasáo: de 5a em 5a.

444157 01 1.279,00

ParágraÍo Décimo - A adjudicatáraa náo poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diveÍso
registrado no Contrato.
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PaÍágrafo Único - Fica assegurado o rêêquilíbrio econômico-ínanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo ô5, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficientemente
comprovada através de documento(s).

cLÁusULA SETIMA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO _ OS MObiIiáTiOS E

equipamentos adquiridos deverão ser entregues na Unidade de Educação lnfantil, localizada na Rua
José PereiÍa Lins, S/No - Monsenhor João lnácio - Chá Grande - PE, ocasiáo em que será procedida a
conferência dos produtos entregues, e a veriÍicação se estão de acordo com as características e
quantitativos descritos na Ordêm de Fornecimento.

PaÍágrafo Primeiro. Os mobaliários e equipamentos deveÍáo ser entrêgues em até 60 (sessenta) dias
corridos, contado do recebimento da Ordem de foínecimento, emitidâ pela Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã Grande, no horário de 07h00min as
13h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos seráo recebidos deÍinitivamente após a veriíicação da qualidade e
quantidade dos produtos e consêquente aceitaçáo, mediante atestado do sêtor responsável.

PaÍágraío TerceiÍo: O prazo de validade dos mobiliários, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses
contados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento
emitida pela Secretaria de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município dê Chã
Grande.

ParágraÍo Quarto: O transpoÍte, carga e a descarga dos pÍodutos corrêráo por conta da Contratada,
sem qualquer custo adicional solicitado posterioÍmente a Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cuttura,
Turismo e Juventude do Municipio de Chá Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisóÍio ou definitivo do serviço e do objeto nâo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos rêsultantes da incorreta execução do contrato.

ParágraÍo Sexto: A Contratada Íicará obrigada a trocar o produto que vieÍ a seÍ Íecusado por náo
atender à especificaçáo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à
administrâçáo ou importe na relevância das sançÕes previstas na legislaÉo vigente. O prazo para
entrêga do(s) novo(s) produto(s) sêrá de até í0 (dez) dias útêis, a contar da notificação à
contratada, às suas custas, sem preiuizo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os produtos seráo recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabilidade do fornecedor beneficiário os padíôes adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaçáo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Joel Gomês dâ Silva, matrícula 000467, Sec
Municipal de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, como GESTOR DO CONTRA
servidora Maria José Gomes de Lima, matrÍcula 001300. Professora, como FISCAL DO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

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

cúUsULA QUINTA - DA ATUALIZACÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para lanlo, a contratada não tenha concorrido de alguma format haverá incidência de atualização
monetária sobre o valor devido, pela variaçáo acumulada do IPCÁJIBGE ocorrida entre a data final
prevista para o pagamento e â data de sua efetiva realizaçáo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correção monetária ao valor
do Contrato.

eâ
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SECRETARIA MUNICIPAL DÊ EAUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

rêsponsável pelo acompanhamento e fiscalização da êntrega dos produtos, anotando em registro
próprio todas as ocorÍências relâcionadas à execução e determinaÉo, tudo o que for nêcessário à
regularizaçáo de falhas ou defeilos observados na execuçáo do Contrãto.

ct-ÁUSut-l OITAVA - Bjig!9!I9NIEATASIO - A subcontrataçáo depende dê autorizaçáo prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçáo cumpre os requisitos de qualificação
técnica, além da Íegularidade fiscal e trabalhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuçáo do contÍato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, podeÍá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo
de 30o/o, com prévia autorizaçáo da Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventudê
do Município de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontrataçáo, bem como responder peÍante a Contratante pêlo
rigoroso cumpÍimento das obrigaçóes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATAOA - E Íesponsabilidade da
CONTRATADA a execução objeto contratual em estreita observância da legislação vigente paÍa
contrataçóes públicas, as especificaçôes técnicas contidas no edital e seus anexos, bêm como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçôes:

a) Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe são confiados;
b) Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela
decoríentes:
c) Tomar todas as pÍovidências necessárias para o liel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de RegistÍo de Preços, inclusive
quanto ao compÍomisso dê Íornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às
solicitaçõês de compras da Secretâria dê Educação, Esportês, Cultura, Turismo ê
Juventude do Município de Chá Grande/PE,
d) Entrêgar os mobiliários e equipamentos no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no ltem
5 do Termo de ReÍerêncial
e) ReparaÍ, corrigir, rêmover, reconstruiÍ ou substituir, às suas expensas, as partes do
ob.,eto deste Ternlo de Reíerência, em que se verificarem vícios, dêfeitos, ou incorreçôes
resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
0 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante, a
usuários participantes ou a tercêiros, em razáo de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita;
g) Náo efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros,
sêjam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
h) Manter durante toda a execução do objeto da presente licitaçáo, em compatibilidade com
as obrigaçôes assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualiÍjcaçáo exigidas no
Edital e seus Anexos,
i) lnformar a Secrelaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Mur.,cípio
de Chá Grande/PE, a ocorrência de fatos que possam inteíeri[ direta ou indiretamente, na
regularidade do fornecimento;
j) Executar todos os serviços com máo-de-obra qualificada, devendo a CONTR TAOA
cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabíicação
objetos do presente Termo, no que couber;
k) Encaminhar laudos e demais informaçÕes
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do
referentes ao planejamento da produçáo e aten
eletrônico.

requisitadas pela Secretaria de Educa
Município de Chá Grande/PE, inclu

dimento aos pedidos decorrentes do o
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE§ CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

CLÁusula oÉCttúa - oaS OentCaCÔeS oO cONtRArnHte - São obrigaçóes da Município de
Chã Grande

a) Realizâr os atos rêlativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigaçôes
contratualmente assumidas e aplicar sançóes, gaÍantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relaçáo às suas próprias
contrataçóes, informando as ocoÍrências ao órgão gerênciador.
b) EfetuaÍ o pagamento à Contratada, de acoÍdo com o estabelecido no instrumento
contratual;
c) Promover o acompanhamento e a fiscalizaçáo do Íornecimento dos mobiliários e
equipamentos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas:
d) Comunicar prontamente à CONTRATAOA, qualquer anormalidade no ob.ieto do
instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso náo esteja de acordo com as
especificaçÕes e condiçóes estabelecidas no Termo de RefeÍência;
e) Notificar previamênte à CONTRATADA, quando da aplicação dê sançÕes
administrativas;
0 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do íoÍnecedor antes dos atos relativos à
firmatura e gestáo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a
forma de extrato, ê juntado aos autos, com a instruçáo processual necessária.

CúUSUla OÉCtUl pntUetnA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal
n." 10.52012002, Íicará impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública Municipal, pêlo
prazo de até 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) Apresêntar documêntaçáo Íalsa,
b) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar na êxêcuçáo do contrato;
d) Não assinaÍ a Ata de Registro de Preços e Contralo no prazo estabelecidoi
e) Comportar-se de modo inidônêo,
Í) Náo mantiver a pÍoposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certâme;
h) Cometer Íraude fiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

PaÍágraío Primeiro - Para condutas descritas nas alíneas "a",'d", "e", "fl,'g'; "h'e'i', será aplicada
multa de no máximo 30% (irinta por cento) do valor do contrato.

PaÉgraÍo Segundo - O retardamento da execuçáo previsto na alínea'b', estará configurado quando a
Contratada:

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaçóes deÍinidas no contrato por 03 (kês)
dias sêguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo TeÍceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão dê falha na execuÉo do
contrato, de que trata a alinêa "c", o valor relativo às multas aplicadas êm razáo do ParágraÍo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará configurada qr á
a Contratada sê enquadrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Pa
Sexto desta cláusula, respeitada a gíaduaçáo de infrações conÍorme a tabela 'l a seguir, e
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamentê.

ro

a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍlcada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimentol
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
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TABELA 1

Grau da InfraÇâo Pontos da lnÍraÇão
1 2

2
3 4

4 5

5 8

6 10

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

ParágÍafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçôes contratuais, a Administração aplicará multas
conformê a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
Grau

1
0,2% sobre o valor da ordem de fôrnecimento a que se refere o descumprimento da
obrioacão.

2
0,470 sobre o valor da ordem de fornecimento a quê sê rêfere o descumprimento da
obriqacão.

3
0,8% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refeÍe o descumpÍimento da
obrioacáo.

4
1,6% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
obriqacão.
3,2%o sobre o valor da ordem dê fornecimento a que se refere o descumprimento da
obriqacáo.
4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da

TABELA 3
Item DescÍição Grau lncidência

1

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

Por Ocorrência

2
Fornecer informação pérfida de fornecimênto ou substituir
material licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

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

6
Por dia e por
tareÍa designada

4
Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do
obieto do contrato.

5 Por Ocorrência

5
Recusar a execuçáo de fornecimento determinado pela
Fiscalizacáo, sem motivo iustiÍicado.

5 Por OcorÍência

6
Permitir situaçáo que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano físico, lesáo corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

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

1
Por item e poÍ
ocoÍíência

PARA OS ITENS A S

1I Manter a documentaçáo de habilitação alualizada
porPor item e

ocorrência

1 Por ocorr#ciaI Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇáo.
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Parágrafo Sétimo - A sançáo de multa poderá ser aplicada à ContÍatada juntamente com a de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no Capul desta cláusula.

Parágraío Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes sê, no prazo de 07 (sete) dias
corÍados a contar da aplicâçáo da penâlidadê, a Contratâdâ cometer a mesma infração, cabendo a
aplicaçáo em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisáo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido PÍocesso Administrativo de
Aplicaçáo de Penalidâdê - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no

42.19112015 e no Decreto Estadual no 44.948/2017.

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

Parágrafo Décimo Primêiro - Após esgotados os meios de execução direta da sançáo de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificado paÍa íecolher a importância devida
no prazo de '15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicaçáo oficial.

Parágrafo Décimo Segundo - Dêcorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçÕes excepcionais devidamentê
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor dâ multâ antes da conclusáo do procedimento
administrativo.

CúUSULA DÉclMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo total ou parcial do presênte
Contrato ensejará a sua rescisão, com âs consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

ParágraÍo Primeiro - lnadimplêmento imoutável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presenle Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lêi
8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a
ocorrência da hipótese prêvista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo êntre as
pârtes; rêduzida a têrmo no processo de licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administração.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

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

10
Cumprir determinação da Fiscalização para controle dê acêsso
de seus funcionários.

1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinaçáo formal ou inslrução complementar da
FiscalizaÇáo.

2 Por Ocorrência

12
Cumprir quâisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pela unidade Íiscalizadora.

3
Por item e
ocorrência

por

13
Entregar a garanlia contÍatual eventualmente exigida nos têrmos
e prazos estioulados.

Por dia,|
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Parágrafo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do aÍtigo 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
compÍovados que houver sofrido. AÍtigo 79 paÍágÍaÍo 2o da Lei 8.666/93.

ParágÍafo Sêxto - A rescisáo âdministrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágraÍo 1" da Lei 8.666/93.

cúusu LA DÉcrMA ÍERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO _ Constituirá encargo exclusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execuçáo do objêto destê
Conlrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decoÍrentes de encaÍgos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execuçáo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - - As despesas decorrentes
deste ContÍato correráo por conta dos recursos a seguir especificados rgão: 5000 - Secr€taria de
Educação, Esportês, Culturâ, Turismo e Juventude - Unidade: 5002 - Fundeb - Ativi.rade:
12.365.1210.1.301 - Aquaslção de Veículos, Mobiliários, e Equapamentos parâ as Creches com
recursos do Fundeb - Elemento de Despesa: (1123) 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Permanentê.

cúusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE clvlL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contralante, ou terceiros, em razáo de aÉo ou omissáo, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus preposlos, independentemente de outras cominações 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 ACRESCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade iniciatmente
contratada poderá ser acrescida ou suprimada dentro dos limites pÍevistos no parágrafo primeiro do
artigo 65 da Lei no 8.666/93. .

CúUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS ALTERACÔES - As alteraçÕes, porventura necessárias, ao
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do aÍtigo 65 da Lei
8.666/93, através de Têrmo Aditivo.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o da comarca de
Gravatá/PE, excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o prêsente ContÍato em quatro vias de igual teor, ê para um
só efeito legal. na presênça dâs testemunhas que também assinam.

da
CPF FN' .009.264-12

Secretário Municipal de Educação, Esportês,
Cultura, Turismo e Juventudê
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