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PREGAO ELETRONICO NO OO7/2022

PRocESso LtctrATóRto N" oí o/2022

CONTRATO N." 32912022, QUE ENTRE SI CELEBRATT O
MtJvtcipto DE cHÃ GRANDE/PE E A EMPRESA sHtFT
coMÉRcIo DE ÁRT,Gos PARA ESâRITÓRIo E PAPELARIA
EIRELI ME, PARA OS F,,VS QUE SE ESPECIFICA.

ITEM UNIDAOE
Unitário

12

CêÍa LÍquida para piso - princípio âtivo solvente de petróleo,
composição básica silicone, paíafina, formol, corantê,
conservente, perfume, e outías substancias quimicas pêrmitidas,
teor não voláteis mínimo 3,5olo na categoria píonto uso,
acondícionado em frasco plástico, contendo 500 ml, produto com
íeoistro no Ministério dâ Saúdê. Caixa com 12 unidades.

Caixa Polylar 10 48,70 4E7,00

21 Desinfetante paía piso concentÍado 5 Litíos LJnidade Vofsi 25 7.24 181,00

47

Papel higiênico de boa qualidade - íolhâ dupla, gofrado, picotado,
na coa brânca, medindo 40mx10cm, peíumado, sem relevo,
composto de Íibras celulósicas/ naturais, exc€to aparas de pâpel.
tubete medindo 40mx1ocm, embâlagem com boa visibilidade do
produto. fardo com 16 pacotes contendo 4 rolos cada pacote

Fardo Martpel 10 55 00 550,00

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados med crêdito em conla corrente da contratada, por ordem
bancária, em até 30 (kinta) dias consecutivos, a contar recebrmento deÍlnitivo, quando mantidas as mesmas
condiçóes iniciâis de habilitaÉo e caso não haja Íato imped vo para o qual tenha concorri o à conlratada

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado a MUNICíP|O DE CHÀ GRÂNOE com sede e foro
em Pernambuco, localizada à Avenida Sáo José, no '101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
1 1 .049.806/0001 -90, nesle alo representado pelo Secretário de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juveniude.
Sr. Joel Gomês de Silve, brasileira, divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por meio do Decreto No 036 de
01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.2ô4-12, EM
CONJUNTO com o Secretárao de Govemo, Sr. Sérgio Fernandês de Carvalho, brâsileira, divorciado, comerciânte,
nomeado por meio do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da CarteiÍa de ldentidade n0 3.58'1 .1ô3
SSPiPE. CPF n0 ô49.468.8ô4-00, no uso da atribuição que lhe confêre o ORIGINAL, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Shift Comércio de Artigos pere Escritório e Papelaria Eireli ME,
anscrila no CNPJ sob o n" 3í.059.3í9/000'l.í6, estabelecida â Rua Ananias Lacerda de AndÍade, No 68 - Loja 01 -
Jardim Caetés. Abrêu e Lima/PE - CEP: 53.560-550. nesle alo represenlâdâ por seu representante legal, Sr. Marcio
CaÍdim Prates, portador da CaÍteira de ldentidade N" 4.432.619, expedida pela Secretaria de Segurançâ Públicâ do
Estado de Pernambuco, CPF/MF N" 847.431.824-68, doravante cienominada CONTRATADA, pactuam o presente
ContÍalo, cuja celebração é decorrente Processo Licitatório no 01012022 - Pregão EletÍônico n" 00712022 - Ata
de Registro de Preços n" 02712022 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei FedeÍal no
8.666 de 21 de junho de 1993, e modiÍicaçôes subsequentes, pelos têrmos da proposta vencedora, paÍte integrante
deste contrâto, pêlo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado; atendidas as
cláusulas, e condiçôes que se enunciam a seguir:

CúUSUt-l PRIMEIRA - DO OBJETO - Fomecimenlo parcelado de material de limpeza, descartáveis, higiêne
pessoel e ertigos infantis destinado às diversas secrêtarias do Municipio de Chá Grande e demais Órgãos
Parlicipantes, conforme especificações e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de transcrição.

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

cúusula secuNDA - DA FINALIDAoE - o objeto deste contrato destina-se ao desenvolvimento das atividades
normais das diveÍsas Secretarias do Municipio de Chá Grande.

CúUSULÂ TERCEIRA - OO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 3í de dezembro de 2022, conlados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaÇão peÍlinente.

CúUSULA QUARTA - oO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o valor de R$
í.218,00 (Um mil, duzêntos e dezoito reais) referente ao valor total do obleto previsto na Cláusula Primeira, para a
totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme detâlhamenlo a seguiÍ:

DEScRTçÃo MARCA Ouant. Totâl
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos seráo realizados integralmente, em correspondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamenlo.

PeÉgrefo Tercêiro - A nota Íiscal devidamenle atestadâ deverá ser apÍesenlada na Secretaria de Finanças do
Municipio de Chã Grande/PE. Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chá Grande/PE.

Pârágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contÍatada deverá apresentar:

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

Pârágrefo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratadã da nota Íiscâl devidamente
preenchida e indicaÉo do banco, agência e conta bancária dâ empresã quê receberá o valor do objeto.

Parágrefo Sexto - Náo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecapado.

Parágrafo Sêtimo - Nenhum pagamento será efetuado â adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualqueí
obrigaÉo. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota Íiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunslância que
desaconselhe o pâgamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no pârágrefo
pÍimeiro será interrompido. A contagem do prazo prêvisto pâra pâgâmento será iniciada a paÍtiÍ da respectiva
rêgularizaÉo.

Perágrefo Nono - Eventuais alrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geraráo direito â quâlqueÍ
atualizaÉo.

Perágrafo Clécimo - A âdjudicatária náo poderá apresentar nota Ílscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado no
Contrato.

Parágrafo Oécimo PÍimeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frele,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais ou de
qualquer outÍa natureza resultantes da execução do contÍato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZ ÇÃO iTONETÁR|A - OcoÍrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contratada não lenha concorrido de alguma forma; haverá incidência dê atualizaÉo monetáía sobre o valoÍ
devido, pela variâçâo acumulada do IPCA"/IBGE oconida entre a data final pÍevisla para o pagamento e a data dê
sua eÍetiva realização.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido reajuste ou coneÉo monetária ao valor do Contrato.

Perágrefo Único - Fica âssegurado o reequilibrio econômico-financeiro inicial do Conlrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecidâ no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaÇão da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficientemente comprovâda atra..rés de
documento(s).

cúusuLA SETIMA - DA EXECUÇÃO OO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão ser
entregues no Almoxarifado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, nô 19-A - Manoel Simôes Barbosa -
Chá Grande - PE (Saláo Paroquial), ocasião em que será procedida a conferência dos produtos enlregues, ê a
veriÍicâçáo se estão de acordo com as características e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

Parágrafo PÍimeiroi Os produtos deveráo ser enlregues em até 03 (três) dias corridos, e do recebimento da
OÍdem de foÍnecimento, emitida pela Secretaria de Governo do Municipio de Chá GÍande, no hoÉrio de 07h00min
as 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos deíinitiva após a veriÍlcação da qualidade e quanlidade dos
produtos e consêquente aceitação, mediante atestado do responsável

Perágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, poderá ser inferior a 06 (seis) meses contâdos a partir
da data de entrega dos
Governo do Municipio de

produtos soli na Ordem de Íornecimento em pela Secretaria de
Chá Gran
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Perágrefo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contralada, sem qualquer

custo adicional solicitado posteriormente ao lvlunicípio de Chá Grande.

Perágrafo Quinto: O recêbimênto provisório ou deÍlnitivo do serviço e do objeto náo exclui a rêsponsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contralo.

PaÉgrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
especifrcaÉo do Anexo ll/Ordem de FoÍnecimento, sem que isto ac€rrete qualquer ônus à administração ou importe
na Íelevância das sançÕes previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) pÍoduto(s) seÉ de
até,18 (querentâ e oito) hores contâdes em dias útêis, a contar da notificeção à contretâda, às suas custes,
sem prejuízo da aplicação das penelidades.

Pârágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do
foÍnecedor beneÍiciário os pâdrÕes adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilizaçáo dos mesmos.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execuÉo contÍatual, cabêndo-lhe realizar a supervisão e coordenaçáo das âtividades da
subcontrataçáo, bem como Íesponder peranle a Contralante pelo Íigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNA - oAS OBRIGACOES OÂ CONTRÁTADA - E responsabilidade da CONTRATADA a execuçâo
objeto contratual em estreita observância da legislaÉo vigente para contrataÉes públicâs, as especiÍicâçôes
técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas proposias, assumindo integralmente as seguintes
obrigaÉes:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de enlrega eslabelecidos no Termo de RefeÍênciâ e na proposla,
com indicaçóes referentes à marca/Íabricante, Ílcândo sujeita à multa estabelêcida no contrato, bem como às
pÍescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, rêspondendo pelas consequéncias de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vagência e execuÉo do contÍalo, em compatibilidãde com as obrigações
assumadas, com as condições de habilitaÉo e qualilicaçáo exigidas no Termo de Referência;
c) Alender ao châmado e/ou à correção do defeito dentro do prâzo estabelecido neste instrumento. A Náo
realização dentro do pÍazo, a Contratada estará sujeita à mulla estabelecida noContÍato;
d) Aceitar, nas mesmâs condições de sua proposta, os acréscimos ou supressÕes do fornecimento ora
contratado, que porvêntura se fizerem necessários, a critério dâ Contrâtanle;
e) Assumir integrâl responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos, qualquer
que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contralante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocoÍrer no
fornecimento do objeto conlralado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de reposição
do mesmo:
h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referenie à enlrega e a quaisquer
ocorrências relacionadâs aos produtos;
i) Assumir integral Íesponsabilidade pelos danos eventuais causados à contÍatante ou a terceiros no
fornecimento ora ajustado, não exclurndo ou reduzindo tal responsabilidâde à ÍlscalizaÉo ou
acompanhamento realizado pela ContÍatante,
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos m encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislâçáo social e trabalhisla em vigor, o igando-se a sâldá-los na época própria, vez que os
seus empregados nâo manteráo nenhum vínculo emp atício com o l\,lUNlclPlO
k) Respo nsabilizar-se todos os encargos ílscais e ais resultantes des contratação;

Parágrefo Oitâvo - Seíá designado o servidoÍ Sérgio Femandes de Carvalho, Secretário Municipal de Governo,
matÍícula 346922, como GESTOR DO CONTRÂTO e a servidora Crisüane Maria da Silva, copeira, matricula no

344593, como FISCAL DO CONTR TO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizâÉo da entrega dos
produtos, ãnotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execuÇão e determinaÉo, tudo o que
Íor necessário à regularização de falhas ou defeilos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de autorizaçâo prévia da
Contrâtante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os Íequisitos de qualiícaÉo técnica, além da
regularidade fiscal e trabalhista necessáÍios à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuÉo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subconlratar parle do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização do Municipio de Chã GÍande.
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l) Responsabilizar-se pelo Trânsporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos ao
fornecimento, inclusive frete, desde a oÍigem atê sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as
normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de Íorma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decoÍrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condiçáo do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua
parte,
o) Observar rigorosamente todas as especiÍicações gerais, que originou esta contralação e de sua pÍoposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou Ílrma para contato e intermediaÉo junto à
contralante.

cúusuLl oÉcttrrtl - ols oantoacÕes oo coNrRltailte - sâo obrigaçóes do Municipio de chã Grande

e) Receber o objeto nas condiÇões estabelecidas neste Contralo:
b) Verificar a conformidadê dos bens recebidos com as especiíicações constantes no Termo de Referência e
da proposta para Íins de aceitação e recebimento deÍinitivo;
c) ComunicaÍ à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades veriÍicadas no objeto
fornecido para que sejâ substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e íiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada através de servidor responsável
designado;
e) Efeluar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste ContÍato;
0 FomeceÍ atestado de capacidade técnica quãndo solicitâdo, dêsdê quê atendidas às obrigações
contratuais:
g) A Administrâção náo responderá poÍ quarsquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a tercêiros em
decorrência de ato dã Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cúusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIOAOES - Com Íundamento no Art. 7" da Lei Federal n.o

1O.52O|2OO2, ficará impedido de licitar e contratar com â Administração Pública Municipâ|, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor eslimado para ARP e demais cominaçóes
legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÇão falsal
b) Ense.iar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execuÇáo do contralo:
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrâto no prazo estabelecido,
ê) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Não mantiver a proposla,
g) Deixar de entÍegar documentaÉo exigida no certame;
h) Cometer fraude íiscal;
i) Fizer declaraçâo falsa.

Parágrafo Primeiro - Para clndulas descritas nas alineas "a", "d",'e", "f, "9"; "h" ê "i", seÍá aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Perágrefo Segundo - O retardamento da execução previsto na alinea "b", estará configurado quando a Contratada

a) Deixar de iniciar, sem causa justiÍicada, a execuÉo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fornecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justiÍlcada, as obrigações defrnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) diâs intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razáo de falha na execuÉo do contrato, de que
trata a alinea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razáo do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuçáo do contrato prevista no subitem "c" estará conÍigurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Seío desta
cláusula, respeitada a graduaÉo de infrações conforme a tabela 'l a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulâtivamente.

TABELA 1

GÍau da lnfração Pqltos da lnfraaão
I 2
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Parágrafo Quinto - O compoÍtamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único,96 e 97, parágrafo único, da Lei no 8.666/1993.

Perágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçóes contratuais, â AdministraÉo aplicará multas conforme a
graduaçáo estabelecida nas labelas seguintes:

TABELA 2

Grau CorÍespondência
,| 0,27o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇão
2 0,47o sobre o valor da ordem de fornecimenlo a que se refere o descumprimento dâ obrigâÇão
3 0,87o sobre o valor da ordem de Íornecimenlo a que se refere o descumprimento da obriqaÇao
4 1,67o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇão
5 3,2% sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obígaÇão
6 4.0% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

TABELA 3

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada â Contratada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçôes serão consideradas reincidentes se, no üazo de 07 (sete) dias corridos a contar da
aplicaçáo da penalidade, a Contratada cometer a mesma inÍraçáo, cabendo a aplicação em dobro das multas
correspondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Item DescriÇão Grau lncidência

1
Executar fornêcimento incompleto, paliativo, pÍovisôÍio como por caÍáter
permanente, ou deixar de pÍovidenciar remmposiÇão complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informação péÍfda de Íornecimento ou subslituir malerial
licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso foÍtuito,
os fornêcimentos contratados 6

Por dia e por tarefa
desiqnada

4 Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do objeto do
contralo.

5 Por OcoÍrência

5
Recusar a execução de fomecimenlo determinado pela FiscalizaÉo,
sem motivo justillcado. Por Ocorrência

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

7
Retirâr dâs dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
mâteriais de consumo pÍevistos em contrato, sem autorizaÇáo prévia.

Por item
ocorrência

e por

8 1
Por item e por
oconência

I CumpriÍ horário estabelecido pelo conlralo ou determinado pela
FiscalizaÇáo.

1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinaÉo da Fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinaÉo formal
FiscalizaÇão.

instrução complementar daOU
Por Ocorrência

12
Cumprir quâisquer dos itens do contrato e seus ânexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmenle notificada pela
unidade Ílscalizadora.

3
Por item e por
ocorrência

13 1 Por dia

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Proc€sso AdministÍativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposlo no D reto Êstadual no 42.19112015 e no Decreto f-sladual
no 44.94812017

Por Ocorrência

1

l\.4ântêr â documentaÉo de habilitaÉo atualizada.

2

Entregâr a garantia contratual evenlualmenle exigida nos termos e
prazos estipulados.
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Parágrafo Décimo - A cÍatério da autoÍidade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado.

Perágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sanÉo de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaçâo oflcial.

PaÉgrafo Décimo Segundo - DecoÍÍido o pÍazo prevasto no Parágrafo Dêcimo Terceiro. o mnlÍalanle encaminhaÍá
â multa pâra cobrançâ judiciâl.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administraçáo poderá, em situações excepcionais dêvidamentê motivâdas, efetuaÍ
a retenÉo cautelar do valor da multá antes da conclusáo do procêdimento administrativo.

CúUSULA OÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexêcuÉo total ou parcial do presentê Contrato ensejará a
sua rescisão, com as consequências conlratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contralo nas hipóteses prêvistas no ârtigo 78 I a Xll e XVll dâ Lei 8.666/93'.em que
caiba à contratâda direito â qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo
administrativo regulaÍ.

PaÉgrafo Segundo - O presente Conirato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorÍência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido âmigavelmentê, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. 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.

Perágrâfo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do ârtigo 78 da Lei 8.666/93,
sem que haja culpa da contratâda será esta íessarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido.
Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de aulorizaçáo escrita e fundamentadâ.
Artigo 79 parágrafo'1o da Lei 8.666/93.

cuÁusut-l DÉclMA TERCEIRA - DAs DESPESAS OO CONTRATO - Constituirá êncârgo exclusivo dâ
contÍatada o pagamento de lributos, tarifas e despesas decorrentes da execuçáo do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos lrabalhistas, previdenciáÍios,
Íiscais e comerciais, decorrentes dâ execuçáo do Contrato. AÍtigo 71 da 1ei8.666/93.

cúusula oÉcrruA oUARTA -
coÍrerâo por conta dos recursos

T - As despesas decorrenles deste Contrato
- Secrêtâria de Plane.iamênto - Unidade:a seguir especiíicados 14000

14001 - Secretaria de Planejamento - Atividade: 04j21.417 2.51 - ManutenÉo da SecretaÍia de Planejamento -
Elemento de Despesa: (1110) - 3.3.90.30.00 - Material de consumo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razáo de aÉo ou omissáo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes conlrâtuâis ou legais a que estiver sujêita, não excluindo,
ou reduzindo esta responsabilidade, a Íiscalização ou o acompanhamento pelo conlratante. Artigo 70 da Lei
8.666/93.

cúusuLA oÉctua sexu - Dos AcRÉsclMos É suPRESsÔEs - A quantidade inicialmente contratadâ
poderá ser acÍescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no 8.666r'93.

CúUSULA oÉCtfua SÉttma - DAS ALTERACoES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e Íiel
cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do
excluido qualquer oulro.

ntê ContÍato será o da comarca de Gravatá/PE,
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E, por estarem juslos, e acordados, íiÍmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só êfeito

at*R*tfi^
cpg'ür ro dzz.oog.rea-r z

Ordenador de Despesa
0

Secretário de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude

Ma
sHt coM PARA
ESC óRto E PAPELARTA EtRELt ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CP o 649.468.
rdenador de Dêsresa

Secretário de Governo

CPF Q

C

c 'l.cQ. 5a b»Lt-uc 63.1retg 51

legal, na presençá das testemunhas que também assinam.

OE

@
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