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SEoRETARIA MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

PREGÂo ELETRôNtco No 016/2022

PRocEsso ltcturóRto No ozgzo2z

CONTR.ATO 33912022, QUE ENTRE Sí
CELEBRAM A SEâRETARIA DE EDUcAçÀo,
ESPORTE§ CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
DE CHA GRANDE E A EMPRESA VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME, PARA
OS F"t'S QUE SE ESPECIFICA.

Ao '1" (primeiro) dia do mês de novembÍo de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EOUCAÇÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE Or CHÃ C XOE com sede e Foro da Comarca
de Chá Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Avenida Vinte dê Dezembro, no'100, Dom Helder
Câmara, Châ Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001€6, neste ato
representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude Sr.
Joel Gomes da Silva, Brasileira, Divorciado, ProÍessor e Farmacêutico, nomeado por meio da Portaria
No 005/2021 datada em 04,10112021, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no

027.009.264-12, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Viva Distribuidora de Produtos Eirêli ME, CNPJ n'
20.008.83110001-í 7, com sede à Avenida A, S/No - Galpão A - Dom Helder Câmara - Garanhuns/PE

- CEP: 55.293-970, reprêsentada por seu Representante Legal, Sr. Silvandro Diego de AlbuqueÍque
Ferreira, portador da Carteira Nacional de HabilitaÉo No 04489071443, expedida pelo Departamento
Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF/MF No 071.955.62441, doÍavante denominada
CONTRATADA, pactuam o pÍesente Contrato, cuja celebraçáo é decorrente Processo Licitatório no

02512022 - Pregão Eletrônico no 01612022 - Ate de Rêgistro de Preços n' 050/2022 - doravante
denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e
modiÍicaçÕes subsequentês; 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 principios da Teoria Geral dos ContÍatos e as disposiçÕes de direito privado,
atendidas as cláusulas, e condiçôes que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRlirElRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de Material de Construçâo,
HidÍossanitário, Elótrico, FêÍramentas, Protêção, Ferragens, Postas, Mad€ira e Esquadri.s,
destinado às diversas Secretarias do Municipio de Chá Grande e demais Órgãos Participantes,
conforme especificações e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de tÍanscÍição.

Parágraío Primeiro - O presente Contrato náo poderá ser objeto de cessão ou transÍerência, no todo
ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O obieto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da Secretaria Municipal de EducaÉo, Esportes, Cullura, Turismo e Juventude
e Departamentos correlacionados.

CúUSUIá TERCEIRA - OO PRAZO - O presente ContÍato vigorará até 31 do dezembro de 2022,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçâo pertinente.

cúUSULA QUARTA - DO VALOR E COND ES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R§ 9.127,35 (Nove mil, cento e vintê e setê reais e trinta ê cinco centavos) refeÍente ao
valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado
Cláusula Terceira, conforme detalhamento a sêguir:

ITEIú - EXCLUS'VO PARÂ i'ICROE]úPRESAS E EMPRESAS OE PEQUE O PORTE (Adigo 48, lll d. Lei ,23/2006).

IÍEM
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Uíitáíio Totâl
06 Arqamâssâ 20 kq Saco

M2
40 18 93 757,24

08 Ceràmica Elizabeth 40 23.45 938 00
50 Tubo de feíÍo aalwnizado 4" 3m Gerdâu 05 896,16 4 480.80
53 Íubo dê furío qelvanizádo 1 12" 3m GeÍdau Unidade 10 291.75 2 917.50

Parágrafo PrimoiÍo - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (tÍinta) dias consecutivos, a contar do recebimento
definitivo, quando mantidas as mesmas condiçÕes iniciais de habilitação e caso nâo haja fato
impêditivo para o qual tenha conconido à contratada.

ParágraÍo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os
produtos efetivamente entrêgues no mês anterior ao do pagamento.

Paágrafo Terceiro - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de
FÍnanças do Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida Sáo José, n'101, Centro, Chã
Grand€r'PE.

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar

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

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaÉo do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valoÍ do objêto.

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

Parágrafo Sótimo - Nenhum pagamento será eÍetuado à adiudicatária enquanto pendente de
liquidaÉo qualquer obrigaçáo. Esse fato não será gerador de direilo a reajustamento de preços ou à
atualizaÉo monetária.

Parágrafo Nono - Eventuais atresos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a
qualquer atualizaçáo.

Parágrafo Oócimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato

Parágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos
írete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociai§, trabalhistas, previdenciários, fi
comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execuÉo do contrato.

V.lor€s (RSl
IÍEM oEscRçÃo MÀRCA Ut,ID, ouar.rÍ Unitáno Íotel
221 Fita lsolante 20m 05 6,77 33 85
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ParâgraÍo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para corÍeÉo e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo pÍevisto para pagamento será
iniciada a partir da respectiva regularizaçáo.
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CúUSUUI QUtXfa - Da ltuAtlZlcÃO UOletÁnn - Oconendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada náo tenha concorrido de alguma Íorma; haverá incidência de atualizaçâo
monetáraa sobre o valor devido, pela vaÍiação acumulada do IPCA,/IBGE ocorrida entre a data Íinal
prevista para o pagamento e a data de sua eÍetiva realizaÉo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reaiuste ou correção monetária ao valor
do ContÍato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
supeNeniência de fato imprevisível nos termos e íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocaÉo da contratada, cuja pretensão deverá estar suÍicientemente
comprovada através de documento(s).

cúusuLA SET|MA - oA ExEcuÇÃo Do oBJETo Do coNTRATo - os produtos adquiridos
deverâo ser entregues na Secretaria Municipal de lníraestrutuÍa, situado na Rua Tiago Barbosa, S/No -
Augusto David - Chã Grande - PE, ocasião em que será procedida a conferência dos produtos
entreguês, e a verÍficaçâo se estáo de acordo com as caracteristicas e quantitativos descritos na
Ordem deFornecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entÍegues em até 05 (cinco) dias corridos, e do
recebimento da Ordem de foÍnecimento, em,tida pela Secretana de Educaçáo, Esportes, Cultura,
TuÍismo e Juventude do Municipio de Châ Grande, no horário de 07h00min as'l3h00min.

ParágraÍo Segundo: Os produtos seíão recebidos definiüvamente após a veriÍicação da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

ParágraÍo Tercêiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá seí inferior a 12 (doze) meses
contados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de Íornecimento
emitida pela Secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã
Grande.

Parágrafo Quarto: O transporte, carrga e a descarga dos produtos corre[ão por conta da Contratada,
sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente a Secretaria de EducaÉo, Esportes, CultuÍa,
Turismo e Juventude do Município de Chã Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a
responsâbiladade da Contrateda pelos preluízos resultantes da inconete exêcuÉo do contreto.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficârá obrigada a trocâr o produto que vier a ser recusado por não
atendeÍ à especiÍicação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarÍete qualquer ônus à
administraÇão ou importe na relevância das sanções previstas na legislaçáo vigente. O prazo para
entrega do(E) novo(s) produto(3) será de ate 48 (quarenta e oito) horas contadas em dias úteis, a
contaÍ da noüficação à contratada, às suas custas, sem prejuizo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sótimo: Os pÍodutos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabilidede do ÍoÍnecedor beneficaário os padrões adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

ParágraÍo Oitavo - Será designado o servidor Josá Henrique da Silva, Matrícula 346923, Secretário
Municipal de lnÍraestrutura, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Hâgi Lucas Gomes
Barbosa, Matrícula 375049. Diretor de Obras, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo

ASacompanhamento e fiscâlização da entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas
ocorrêncaas relacionadas à execução e determinaçáo, tudo o que foÍ necessário à regularizaçâo
Íalhas ou defeitos observados na execuçâo do Conlrato.
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CúUSUt-l OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorização prévia
da Contratante, a guem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificaÉo
técnica, além da regularidade Íiscal e trabalhista necessários à execuÉo do obieto.

PaÍágraío Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das Íesponsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de refeíência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autorizaÉo da Secretaria de Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude
do MunicÍpio de Chã Grande.

ParágraÍo Sêgundo - Em qualqueÍ hipótese de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade
integÍal da Contratada pela perfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe ÍealizaÍ a supervisão e
coordenaÉo das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigaçÕes conlratuâis correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

CúUSULA NoNA - DAs oBRIGAcÔEs DA coNTRATAoA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execução objeto contratual em estíeita observância da legislaÉo vigente paÍa
contrataçôes públicas, as especiÍicaçÕes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostias, assumindo integralmente as seguintes obrigaçÕes:

a) FoÍnecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicaçÕes referentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no
contrato, bem como às prescrições da Lei das Licitações e Contralos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobseNância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuÉo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçôes assumidas, com as condições de habilitaÉo e qualiÍicaÉo êxigidas no Termo de
Referência;
c) Atender ao chamado e/ou à correçáo do defeito dentro do prazo estabelecido neste
instrumento. A Não realizaÉo dentÍo do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida
noContrato:
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões do
fornecimento ora contratado, que porvênture sê fizerem necessários, a critério da Contratante;
ê) Assumir integral responsabilidade sobre eÍravios ou danos oconidos no transporte dos
objetos, qualquer que se,a sua causa;
f) Comunicar, por êscrito, à Contratânte, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
foÍnecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual subsütuiÉo do obieto, em caso
de reposiçâo do mesmo;
h) Prestar esclarecimentos ao ContÍatante, quando soliúado, no que Íor referente à entrega e a
quaisquer oconências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabílidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a
terceiros no Íornecimento ora aiustado, nâo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à
ÍiscalazaÉo ou acompanhamento realizado pela ContÍatante;
j) Assumir Íesponsebilidade poÍ todos os gastos com êncargos previdenciários e obrigaçôes
sociais previstos na legislação social e trabalhista êm vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados nâo manterâo nenhum vínculo empregatício com o
MUNICIPIO:
k) Rêsponsabilizar-se por todos os êncargos fiscâis e comerciais resuflantes desta contratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do prodúo objeto do presente Contrato, e todos os ônus,
relativos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua êntrega no local de destino,
bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente
termoi
m) Entregar o produto acondicionado de Íorma adequada garantindo sua integridade física;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência
de descumpímento de qualquer cláusula ou condição do contralo, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificaçôes gerais, que originou esta contratação e
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sua pÍoposta;
pl Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou Íirma para contato e
intêrmediaÉo iunto à contratante.

CúUSULA OÉCtml - DAS OBRIGACÔES DO CONTRÂTANTE - Sáo obrigaÇÕes da Secrêtaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã Grande:

a) Receber o obieto nas condiçÕes estabelecidas neste ContÍato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçÕes constantes no Termo de
Referência e da proposta para fins de aceitaÉo e recebimento definitivo;
c) ComuniceÍ à ContÍatada, por escrito, sobre impeÍfeiçÕes, falhas ou irregularidades veriflcadas
no objeto fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada alravés de servador
responsável designado;
o) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objêto, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
f) Fornecer atêstado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigagões contratuais;
g) A Administração não Íesponderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano
causado a tercerÍos em decorÍêncaa de ato da Contratada, de seus êmpÍegados, prepostos ou
subordinados.

cúusuLA DÉclMA PRIIEIRA - DAS PENALIDADES - com tundamento no Art. 7" da Lei Federal
n.o 10.520/2002, Íicará impedido de licitar e conlrâtar com a Administração Pública Municipal, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de mutta de até 30% (trinta por cento), do valor estimado
para ARP e demais cominaÇÕes legais, nos seguinles casos:

al Apresentar documentação falsa;
b) Enseiar o retardamento da execuÉo do obieto;
c) Falhar na execuÉo do contrato:
d) Não assinar a Ata de Registo de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a propostai
g) Deixar de entregar documentaÉo exigida no certame;
h) Cometer fraude Íiscat;
i) Fizer declaraÉo felsa.

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

Parágrafo Sêgundo - O retardamento da execuÉo previsto ne allnea "b", estará configurado quando a
Contratada:

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

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

ParágraÍo QuaÉo - A fãlha na execuÉo do contrato prevista no subitem "c" estará conÍigurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçÕês previstas na tabela 3 do item Parágrafo
Sexto desta cláusula, respeitada a graduaÉo de infraÉes conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o
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b) Deixar de realizaÍ, sem causa justificada, as obrigaçÕes definidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
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total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente

TABELA 1

Grau da lnfração Pontos da lnfraÇão
1

2 3
4

5 8
6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no ParágraÍo Quarto estará configurado quando a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágÍaÍo único, 96 e 97, paÍágrafo
único, da Lei no 8.666/1993.

Parágrafo Soxto - Pelo descumpÍimento das obrigações contratuais, a Administraçáo aplicará multas
conforme a graduaçâo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

1,6% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
ob
3,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
ob

a

a

a
4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da
ob

TABELA 3

PARA

Grau Correspondência

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

2
0,4% sobre o valoí da ordem de fomecimento a que se refere o descumpímento da
obrigaÇão.

3
0,80/0 sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da
obriqaQáo.

4

Itêm Descrição Grau lncidência

2 Por Oconência1

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

2
Fornecer informaÉo pérÍida de fornecimento ou substituir
material licitado por outro de qualidade inferior.

? Por Ocorrência

6
Por dia e por
tarefa desiqnada3

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maioÍ ou caso
fortuito, os fornecimentos contÍatados.

4
Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do
obieto do contrato. 5 Por Ocorrência

5 Por Ocorrência
Recusar a execução dê Íornecimento determinâdo pela
Fiscalização, sem motivo justiÍicado.

6
PeÍmitir situaÉo que crie a possibilidade de causar ou que Gtuse
dano físico, lesão corporal ou consêquências letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Gontratante quaisquer
equipamentos ou mateíais de mnsumo pÍevistos em contrato,
sem autorizaÇáo p[évia.

1
Por item e por
ocorrência

I Manter a documentação de habilitação atualizada 1
POr 

(Por item e
ocorrência
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SEâRETARIA MttNtCtPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULÍURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

Parágrafo Sóümo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada .iuntamente com a de
impedimento de licilar e contratar estabelecida no Capuf desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
conidos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometeÍ a mesma infraçáo, cabendo a
aplicaÉo em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contÍatual.

Parágrafo l{ono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no

42.19112015 e no DecÍeto Estadual n" 44.94812017 .

Parágrafo Oécimo - A critério da autoridade compêtente, o valor da muna poderá ser descontado do
pagamento a ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo PÍimêiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa
indicados no ParágraÍo Décimo acima, o contÍatado será notmcado para recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do rêcebimento da comunicaçâo oÍicial.

ParágraÍo Décimo Sêgundo - Decoríido o prazo previsto no Parág[afo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrença.iudicial.

ParágÍafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente
motivadas, efetuar â reten€o caulelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

CúUSULA DÉclÍliA SEGUNDA - oA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente
Contrato enseierá a sua rescisâo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

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

Parágrafo Segundo - O pres€nte Contrato poderá ser rescindido consensualmentê, mediante a
ocorrência da hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acoÍdo entre as

I Cumprir hoÍário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalizaeáo.

1 Por Ocorrência

10 1 Por Ocorrência

1'l
Cumprir determinaÉo formal ou instruÉo complementar da
FiscalizaÇáo.

2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos náo
previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora.

13
Entregar a garantia contratual evenlualmenle exigida nos temos
e prazos estioulados.

I Por dia

partes, rêduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a Adminis
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - E6te Contrato poderá ser rescindido iudicialmente nos termos da legisl
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.
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CumpriÍ determinaÉo da FascalizaÉo para controle de acesso
de seus funcionários.

PoÍ item e por
ocorrência
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Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do ârtigo 78 da
Lei 8.666i93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados quê houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Sexto - A Íescisão administrativa ou amigável será pÍecedida dê autorizaÉo escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo lo da Lei 8.666/93.

cúUsULAoÉclMATERcElRA-W_ConstituiráencargoexcluSiVo
da contratada o pagamento de tributos, taÍifas e despesas decorrentes da execução do ob.ieto deste
Contrato.

Parágrafo Único: Serâo da contratada todas as despesas decorrentes de encargos úabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusuLA oÉctMA QUARTA - Dos REcuRsos oRcAirENTÁRtos - As despesas decorrentes
deste Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especiÍicados: Órgão: 5000 - Secretaria de
Educaçâo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5001 - Secretaria de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Atividade: 12.361.1201.2.37 - Manutenção da Secretaria de
Educação e Gesteo de Ensino - Elemento de Despesa: (573) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

cúusulA oÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razâo de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outÍas cominaçôes contratuais ou
legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaÉo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA sExTA - Dos AcRÉsclMos E suPREssÔEs - A quantidade inicialmente
contratada poderá s€r acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no paÍágrafo pÍimeiro do
artigo 65 de Lea no 8.666/93.

cúusuLA DÉclÍuA sÉTlmA - DAs ALTERACÔES - As alteraçÕes, porventura necessárias, ao
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão eÍetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei
8.666/93, através de Termo Aditivo.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FoRo - o Foro do presenle contrato será o da comarca de
Gravatá/PE, excluído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente ContÍato em quatro vias de igual teor, e paÍa um
só eíeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

ürS'".9u"Já,
cPF/ F No 0Q7.009.2U-12

Ordsnador dê Despesa
SecrêtáÍio de Educação, Esport8, Cultura,

TurÉmo 6 Juvêntudê

TESTEMUNHAS:

N E
CPF: U63 153:+3h Ç1

Çt-.-<^, \,.-=- t\ t--
SilvandÍo Diego de Albfe &rque Ferreira

VIVA DISTRIBUIOORA OE PRODUTOS
EIRELI ME

CONTRATADA

Ao^r. J. L. cQ,,;,,-
ffiúÉ: lI--- -^ )
(ir'7oZv L+c.à'L1-G2

aí--/
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