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PREcÀo ELETRôNrco N. oo8/2022

pRocEsso r-rcttatónto N" 012t2022

CONÍRATO N.O 336/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
$UNIciPIo DE cHÀ GRANDE E A EMPRESA MÁRCI9 DO
NASCIMENTO SILVA ME, PÂRÁ OS F,,VS QUE SE
ESPECIFICA.

Ao 1o (p(meiÍo) dia do mês de novembro de 2022. de um lado o MUNICíP|O DE CHÀ GRANDE, pessoa juridica
de direito público intêrno. com sede e Foro da Comarca de Châ Grande, Estado de Pernambuco, \trâ''zada à
Avenida Sâo José, n" '101, Cenlro, Chá Grande-PE, inscÍita no C.N.P.J./MF sob o no 'l í.049.806/000í -90, neste
ato representado pelo Secretário de Educaçáo, Espones, Cultura, Íurismo e Juventude, SÍ. Joel Gomês da Silva,
brasrlerra. Divorciado, Proíessor e Farmacêutico, nomeado por meio do Decrelo N" 036 de 01 de sêtembro de
2018. portador da Carteara de identrdade n' 5.322.4O2 SSP/PE, CPF n' O27.0O9.264-12, EM CONJUNTO mm o
Secretario de Governo, Sr. Sérgio Fernandes de Carvâlho, brasileira, divorciado, comercianle, nomeado por
meio do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n" 3.581.163 SSP/PE,
CPF n" 649.468.864-00. no uso da atribuiÇão que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmenle
CONÍRATANTE e a empresa Márcio do Nâscimento Silva ME, inscrita no CNPJ sob o n' 10.875.828/000í 47,
estabelecida à Rua Primilivo de MiÍanda, No 471 - MatÍiz - Vitória de Santo Antâo/PE, neste ato represêntada por
seu representante legal. Sr. Márcro do Nascimento Silva, brasileira, solteiro, êmpresário, residente e domiciliado
em Vitôria de Santo Antáo - PE, RG N" 7.OO5.445 SDS/PE, CPF/MF N" 013.845.824-36, doravante denominada
CONTRATADA, pactuam o presente Contralo, cuja celebraçâo é decorrente Processo Licitatório no 01212022 -
Pregâo Elêtrônico n" 008/2022 - Ata de Registro de Preços n" OY|2O22 - doravante dênominado PROCESSO
e que se regerá pêla Lei FedeÍal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modifcações subsequentes; pelos leímos da
proposta vencedora, parte integranle deste conlrato: pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos prec€itos de
direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
direito privâdo, atendidas as cláusulas, e condiçóes quê se enunciam a seguir:

CúUSULÂ PRIMEIRÂ - DO OBJETO - Aquasiçáo com enlrega parcelada de águe minEral natural ê sem gás,
em garrafão de 20 (vinte) litros, em regime de comodato paÍa alender as necessidades dãs diversas Secretarias
do Municipio de Chã Grande e demais Órgáos Participantes, conforme especiÍicaÇóes e quantidades indicadas no
Anexo ll. parte inlegrante deste contrato independênte de transcriçáo.

Parágrafo Primeiro - O presente ContÍato náo poderá ser ob.jeto de cessáo ou transferência, no todo ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto desle Contrato destina-se ao desenvolvim€. rlo das
atividades normairi das diversas Secretarias do Municipio de Chã Grande e Departamentos correlacionados.

cúusuLA ÍERCEIRA - pg_PBAZo - O presente ConÍato vigorafá até 31 de dezembÍo de 2022, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado. nos termos da legislaçáo pêrtinente

CLAUSULA QUARTA - OO VALOR E CONDIÇOES OE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o valor de R$
2.323,20 (Dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavo3) referenle ao valor total do objeto previsto na
Clausula Primeira, paÍa a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a
seguir.

ITEM DEscRrÇÀo UNIDAOE QNT
TRIBUTOS

QTÍ,
GUÀROA OTD ÍOTAL UnitáÍio Íotâl

48 29 77 542 08

uâ mrneral nallrâl sem gàs. envasada em gaÍÍafão de

o2
pólipíopileno. tampa de pressáo e lacÍe. Marcas clê
rereÉncia: lndará, Prata do Vâle, Ville ÍeÍrâ Sanla. SeÍrâ
BÍâncâ Senlâ Clârâ ou simrleí

Parágrâfo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados medaante crédito em conta corrente da contratada, por

ITEM DEscRrçÃo UI{IDADÉ or.tÍ.
INFRA

ONT
URBANISI'O

ONÍ
PREFEITURÂ

oÍD
TOTAL Unitário Total

01

Aguâ mrnerâl natural sem gás envasada em
gaÍaÍão de poliproprleno. lampâ de prêssão e
lacre Marcaa de reíerêncla: lndaiá. PÍâla do
Vale, Villa, Terra Sania SeÍa BÍanca Sanla

GaÍraíáo
com 20
Lrtros

73 51 123 704 1781.12

ordem banúna. em até 30 (tranla) dias consecutrvos, a contar do recebimento deÍini quando man.,das as

L

Garratào
com 20
Lüos
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mesmas condiçôes iniciais de habrlitaçào e c,aso não haja íato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratada.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for âpresentada com erro, ou observada qualquer circunsláncia que
desaconselhe o pagamento, será devolvidã à contratada, para crrreçáo e nêsse c.rso o prazo previsto no
parágraÍo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamenlo será iniciada a partir da
Íespecliva regularizaÇão.

Pârágrafo Nono - Eventuars atrasos nos pagâmentos imputáveis à contratada náo gerarâo direito a qualquer
atualização.

Parágrafo Oécimo - A adjudicaiáÍia náo poderá apresentar nola Íiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrâfo Décimo Primeiro - Deveráo estaÍ inclusos nos preços apresenlados todos os gâstos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza íesultanles da execuÉo do contrato.

CúUSULA QUINTA - ol afualtzlcÀO tuOnefÁnta - ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variaÇáo acumulada do IPCfuIBGE oconida entÍe a data íinal prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.

cúusuLA sExTA - Do REAJUSTE - Não seÍá concedido reajuste ou coÍreção monetária ao valof do Conlrato.

Pârágrafo Unico - Fica assegurado o reequilibrio econômico-íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.6ô6/93
mediante provocáção da contratada. cuja pretensão deverá estar suficienlêmênte comprovada através de
documento(s).

cúusuLA sEÍlMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deveráo ser
entregues na SecÍetaria Municipal de Governo, situado na Avenida Sáo Josê, n' 101, Centro, Chá Grande/PE,
ocasião em que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a verilicaçáo se eslão de acordo com as
câracteristicas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em âté 24 (vinte e quatro) horas, e do recebimento da
Ordem de Íornecimento, emitida pêlas Sêcretarias solicitantes do Município de Chá Grande.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos dêfinitivamente após a verificação da qualidade e quântidade
dos produtos e consequenle aceitaçáo, mediãnle atestado do setor responsável.

L

Parágrafo Segundo - Os pagamentos seráo realazados inlegÍalmênte, em corrêspondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Íerceiro . A nota fiscal devidâmente alestada deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São Jose, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

Parágrafo Querto - Por ocasião do pagamento a conlralada deveÍá apresentar:

a) Certificado de Regularidâde do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniáo e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brâsil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNOT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de dêbitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Esladual e Municipal do domicílio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será rêalizado, após a apresentaçáo pela ContÍatada da nota fiscal
devidamente preenchida e indrcaçáo do banco. agência e conta bancária da empresa que receberá o íalor do
obJeto

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

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento sêrá eíêtuado à adjudicâtária enquanto pendente de liquidaÉo qualquer
obrigaÉo. Esse fato não será gerador de direito a rea.iuslamento de preços ou à atualizaÉo monetária.
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Parágrâfo Íerceiro: O prazo de valrdade dos píodutos, náo poderá ser inferior a 06 (seis) meses contâdos a partiÍ
da data de entrega dos respeclivos produtos solicitados na Ordem de fomecimento emitida pelas Secretarias
solicrtantes do Municipio de Chã Grande.

Parágrafo Quarto: O transportê, cãrga e a descarga dos pÍodutos correrão por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteraormente ao Municipio ou aos Órgãos Participantes.

Parágrafo Quinto: O recebrmento provisório ou deíinitivo do serviço e do objeto não êxclui a responsabilidade da
Contratada pelos pÍeiuizos resultantes da incorretã execuÇão do contÍato.

Parágrafo Sexto: A Contratadâ flcará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
especríicaçáo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acârrete qualquer ônus à administraÉo ou
importe na relevância das sanções previstas na legislação vigente. O pÍezo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) hores contadas em dies útêis, â conter de notificação à
contratada, às suas custas, sêm prêjuizo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedor beneficiário os padróes adequâdos de segurançâ e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilizaÇão dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será desrgnado o servidor Sérgio Fernãndes de Cervalho, Secretário Municipal de GoveÍno,
matricula 36922, como GESTOR OO CONTRATO e a servidora Cristiane Maria de Silva, matricula no 344593,
copeira, como FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçâo da entrega dos
produtos. anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinaçáo, tudo o que
Íor necessâno à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - OA SUBCONTRAÍACÃO - A Subconlrata çâo depende de autorização prévia dâ
Conlratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre os rêquisitos de qualmcâçáo técnicâ, alêm da
regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÉo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contralada, na êxecuÉo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais. poderá subcontratar parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorizaÇào do l\.4unicipio de Chá Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipôtese de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade integral da
ContÍâtada pela perÍerta execuçào contratual, cabendo-lhe realizar â supervisão e coordenaÉo das atividades da
subcontratação. bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimenlo das obrigaçô€s
contratuais correspondenles ao objeto da subcontralaÉo.

cúusuul NoNA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRÂTADA - É responsabilidade da CONTRATADA a
execução objeto mntratuâl em estreila observância da legislaÉo vigente para contrâtaÉes públicas, as
especiÍicações técnicas conlidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, ãssumindo integralmente
as seguintes obrigaçôes:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Têrmo de Referência e na proposta,
com indicaÇôes referentes à mârca/Íabricánte, ficando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como
às prescriçÕes da Lei das Licitações e Contratos Administrativos. respondendo pêlas consequências de sua
inobservância total ou pârcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as obdgações
assumidas, com as condiÇÕes de habilitaÉo e qualificaÉo exigidas no Termo dê Referência;
c) Atender ao chamado e/ou â correção do defeito dentrc do prazo estabelecido neste instrumenlo A Não
realização dentro do prazo, â Contratada êstará sujeita à multa estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condações de sua proposta, os acréscimos ou supressóês do fornecimento ora
contratado, que porvenlura se fizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integrãl responsabilidadê sobre êxlravios ou danos ocorridos no transporle dos objelos,
qualquer que seja sua causa.
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraoÍdinário ou anormal que ocoÍTer no
fornecimento do objeto contratado,
g) Arcar com todas as despesâs decorrentes de uma eventual substituiÉo do objeto, em câso dê
reposiçáo do mesmo;
h) Prestar esclaÍecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que Íor referente à entrega e a quaisquer
ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral Íesponsabilidade pelos danos evêntuais causados à contratante ou a terceiros no
fornecimento orâ ajustado, nâo excluindo ou reduzindo tal responsabilidadê à Íiscalização ou
acompanhamento realizado pela Contratante:

L

AV. Sõo Joú, no lol, Cênho, Chô Gron.te-PE, CE? 55.ó:tó-(m I lêblonê: 8l 35:f7-l l/O I CilPJ: I1.049.8OólqrOl-?O
E.moll ouüdorh@chogÍqndê.pê.gov,b,r I Sltc www.chogrondc.pr.gov.bí



Chã Grande
,l.a ,lx'a i.tl.ri Fls. 0303

j) Assumir responsabilidade por todos os gaslos com encargos previdenciários e obrigaçóes sociais
previslos nã legislaÉo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados náo manteráo nenhum vinculo empregaticio com o MUNICÍPlO;
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contÍatâção;
l) Responsabilizâr-se pelo Íransporte do pÍoduto obJeto do presente Conlrato, ê todos os ônus, Íelativos
ao fornecimento, inclusivê frete, desde a oígem até sua entrega no locâl de destino, bem como cur,rprir, as
normas adequadas relatavas ao transporte do produto objelo do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade lisica;
n) Responsabilizâr-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em deconência de
descumpnmento de qualquer cláusula ou condiçáo do contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua
parte:
o) Observar rigorosamente todas âs especiÍicaçÕes gerais, que originou esta conlratação e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para conlalo e inteÍmediação junto
à conlratante.

CLAUSULÂ DECIMA - DAS oBRtGAcóEs DO CONTRÂTÀNTF - São obrigações do l,,lunicipio de Chá
Grande/PE

a) Recêber o objêto nas condições estabelecidas neste Contrato;
b) VeriÍicar a conformidade dos b€ns recebidos com as espêcificâçôes constantes no Termo de Referência
e da proposta parâ Íins de aceilação e recebimento defnitivo:
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades veÍiÍicadas no objeto
fornecido parâ que seja substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaÇóes da Contratada através de servidor Íesponsável
designadoi
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao foÍnecimento do obieto, no prazo e foíma
estabelecidos neste Contrato:
0 Fornecer atestado de capacidade técnic€ quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contraluais.
g) A AdmrnistraÉo náo respondera por quarsquer compÍomissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculadas à exêcução do contrato, bem como por qualquer dano causado a ierceiros
em decorrência de ato da Contratada. de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CúUSULA DECIMA PRIMEIRA _ DAS PENALIDADES _ COM ÍUNdAMENIO NO AÍI. 7' dA LEi FEdETAI N.O

10 52012002, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (tnntâ por cento), do valor êstimado para ARP e demais
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaçâo fâlsa;
b) Ensejar o retârdamento da execuçáo do objeto:
c) Falhar na execução do contrato;
d) Náo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prâzo estabelêcido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Não manliver a proposla;
g) Deixar dê entregar documentação êxigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal,
i) Fizer declaraçáo fâlsa

ParágÍâfo Primeiro - Para mndutas descritas nas alineas "a', "d", "e", "r, "9"; "h" e "i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por c€nto) do valoÍ do contrato.

PaÉgrafo Segundo - O retardamento da execuÉo previsto na alinea "b', estará confgurado quando a
Contratada.

a) Deixar de rniciar, sem causa lustificada, a execuçáo do contÍato, apos 07 (sele) dias, contados da data
constante na oÍdem de Íorneomento;

b) Deixar de realizar, sem causa lustiÍicâda, âs obrigaÉes definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

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

Parágrafo Quarto - A Íalha na ex o do contrato prevista subitem "c" estaÍá gurada quando a

L
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Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçÕes previstas na tabela 3 do item Parágrâfo Sexlo desta
cláusula, respeitada a graduãÉo de infraçóes conforme a tabela 'l a seguir, e alcançâr o tolâl de 20 (vinte) pontos,
cumulativamenle.

TABELA,I
GÍau da lnfrâqáo Pontos da lnfração

1

2

2

3
3 4
4

6

5

8
10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto êstará coníigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descÍitos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lei no

8.666/1993

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obngaçóes conlratuais, a Administração aplicará multas conforme a
gÍaduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A SEGUIR OEIXAR D

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedirÍ ênto de

Grau CoÍrespondência
l 0.2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação
2 0,4yo sobre o valor da ordem de Íornecimento a quê se Íefere o descumprimento da obÍigaçáo
3 | 0.8% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se reÍere o descumprimento da qbrigqçãq-
4 1,6% sobre o valor da ordem dê fornêcimento a que se refere o descumprimento da obrigaçáo
5 3,2% sobre o valor da oÍdem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÉo
6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refeÍe o descumprimento da obrigaçáo

Item Descriçâo Grau lncidêrcia

I
ExecutâÍ fornecimênto inmmpleto, paliativo, provisório como por cáráter
permanente, ou deixâr de providenciar recomposição mmplementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informaÇão perÍida de fornecimento ou substituir material
licilado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso Íortuito,
os Íornêcimentos contratados.

6
Por dia e por tarefâ
desiqnada

4
Ulilizar as dêpendências da Conlratanle paÍa fins diversos do ob.ieto do
conlrato.

5
Recusar a execuçáo de fornecimento determinado pela Fiscálizaçáo,
sem motivo iustificado.

5 Por Ocorrência

5 Por Ocorrência

6
Permitir situaçáo quê crie a possibilidade de causar ou que cause dano
físico. lesão corpoÍal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer êquipâmentos ou
materiars de consumo previslos em contrato, sem autorização prévia. 1

Por item e por
ocorrência

1
Por item e por
ocorrência

B Manter a documentaçáo de habilrtâçáo aluâlizada

9
Cumprir horário estabelecido pelo conlrato ou determinado pela
Fiscalização.

1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinãçáo da FiscalizaÉo para controle de acesso de seus
funcionários.

,1

11 2 Por Ocorrência

12

Cumprir deteÍminaçáo
Fiscalizâçáo.

formal ou instrução complementar da

Cumprir quaisquer dos itens do conlrato e seus anexos não previstos
nesla tabela de multas. após reincidência formalmente notiÍicada pela
unidade fiscâlizâdoÍa.

3
Por item e por
ocorÍência

Entregar a garantia contrâtual eventualmente exigida nos termos e
prazos estrpulados.

13 I Por dia

licitar e contratar estabelecida no Caput desta cláusula

L

5

PoÍ OcorÍência

AV. Sõo Joré, no l0l, CcnlÍo, Chô GÍonde-PE, CEP 55.6:f6-(m llclêronG:81 35:!7-ll4O I CNPJ: ll.04?,806/000I-90
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PaÍágrafo Oitavo - As infraçóes serão consideradaô reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaçáo da penahdade, a Contratada cometer a mesma infÍação, cabendo a aplicaçáo em dobro das multas
correspondenles, sem prejuizo da rescisão contratual.

PaúgtaÍo Nono - Nenhuma penalidâde será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicáçáo de
Penalidade - PAAP, devendo ser observâdo o disposto no Oecreto Estadual n" 42.191/2015 e no Decreto Estadual
no 44 g48n117

Pârágrafo Décimo - A crilério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagãmento a
seÍ efetuado ao contratado.

PaÍágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sanÉo de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado sêrá notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimênto da comunicação oíicial.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previslo no Parágrafo Décimo Terceiro, o conlratante
encaminhará ã multa paÉ cobrança judicial

Pârágrafo Décimo Terceiro - A Administraçáo poderá, em siluações excepcionâis devidamente molivadas,
efeiuar a ÍetênÉo câutelar do valor da multa antes da conclusáo do procedimento administÍalivo.

GLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA - DA RESclsÀo - A inexecuÉo total ou parcial do presente Contrato enseiará
a sua rescisáo, com as consequências conlratuars e as pÍevistas em lêi ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstâs no artigo 78 I a Xll ê XVll da Lei 8.666/93 sem
que caibâ à contratada direito a qualquer indenizaçáo. sem preiuizo das penalidades peíinentes em processo
administrativo regular.

Parágrafo Sêgundo - O presente Contrato podera ser rescindido mnsensualmente, mediânte a ocorrência da
hipótese prevista no incrso XVll do ârtigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Têrceiro - O presente Contrato poderá seÍ rescindido amigavelmenle, por acordo entre as partes;
teduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lêi
8.666/93.

PaÉgrafo QuaÍto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo proc€ssual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

PaíágraÍo Quinto - Quando a rescisão 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 comprovados que
houver soÍrido Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

Perágrafo Sêxto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaçáo escrita e fundan.êntada.
Artigo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrenles da execução do objeto desle ContÍato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrenles de encargos tÍabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais. decoÍrentes da execuçáo do Contrato. Artigo 7'l da Lêi8.666/93.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - oos REcuRSos oRCAMENTÁRtos - As despesas decorrentes deste
Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especiÍicados:

4000
6000
1 1 000
12000
14000

4001
6001
11001
12001
'14001

04.122.407.2.107
15.122.1501.2.853
04.123.412.2.30

15.122.1504.2.856
04.12't .417.2.51 111 3.3.90.30.00

(529)
(803) 3.3.90.30.00
(s51) 3.3.90.30.00
(974) 3.3.90.30.00

R$ 204.16
R$ 513,92
R$ 337.92
R$ 401.28
R$ 865.92

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responde
SSAO olosa ou culpo

por pêrdâs e danos
da contratada ou deque vier a sofrer o contratante, ou tlceiros, em razão de aÉo ou omi

ORGÂo UNTBAoE ORçAirEHTÁRrA PRoGRAMA oE TRABALHo
ELEiTENTo oE

DÊsPEsA
VÀLoR A ETTPENHAR

PoR DolÀcÂo
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sêus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não
excluindo, ou reduzindo esla responsabilidade, a frscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA sExTA - Dos AcRESctMos E suPREssÕEs - A quanlidade inicialmente contratada
poderá seÍ acresoda ou suprimida dêntro dos limiles previstos no parágrato primeiro do aíigo 65 dâ Lei no

8.666/93

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DAS ALTERAÇÔES _ As aITeraçóes, porventura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objetô dêste Contrato serão eÍetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Têrmo
Aditivo

CúUSULA DÉclMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Conlrato será o da comaÍca de Gravatá/PE,
excluido qualquer outro.

E, por estarem.iustos, e acoÍdados, Íirmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e parâ um ito
legal, na pÍesença das lestemunhas que também assinãm

.,;p&$*,drtl"'
cpuiü N" o{l.oos.zs+-r z

Ordenador de Despese
CP FN"

enador de Despesa
Secretário de GovernoSecÍetário de Educaçâo, Esportês. Cultura,

Turismo e Juventude

MA

&
O DO NASCIMENTO SILVA ME

CONTRATAOA

rcio do Nascim lva

TESTEMUNHAS:

cPF 063'/52,79-ç1
N

c :§cQ- o- fQ4- 6 q
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