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PREGÃO ELETRÔNICO N" OO8/2022

PROCESSO LTCTTATÓRrO No 0í212022

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados medianle crédito em conta corrente da contratada, por
ordem bancáÍia, em até 30 (trinta) dias @nsecutivos, a contar do rêcebimenlo deÍinitivo, quando manlidas as
mesmãs condições iniciais de habilitaçáo e caso náo haja Íato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratadâ.

ValoÍe
Unitá.io

ITEIÁ UNIDAOE sEc
EDUCAÇÂO TOTAL

Água mineral - natural sem gás,
envasada em gaÍraÍáo de polipÍopaleno,
tampa dê pressâo e lacÍe. Marca; Villa.
Fabricantê: Kaetés lndustria de Agua
Mineral Ltda.

Garrafão
com 20
Litros

813 7.04 s.948,80
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CONTRATO N." 35612022, QUE ENTRE SI CELEBRA'I A
SECRETARIA DE EDUCAçÂO,. ESPORTES, CIJLTURA,
TURIS'IO E JUVENTUDE DE CHA GRANDE E A EMPRESA
MÁRCIO DO NASCIMENÍO SILVA 

'TE, 
PARA OS F,,VS QUE SE

ESPECIF'CA.

Ao 1o (primeiro) dia do mês de dezembro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDÊ com sede e foro em PeÍnambuco, locâlizâda à Avenida
Vinte de Dezembro, no'100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/000í {6, neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de EducaÉo, EspoÍtes, Cultura,
Íurismo e Juventude Sr. Joel Gomes de Silva, brasileiÍa, divorciado, Proíêssor e Fârmacêutico, nomeado por
meio da Portaria N" 0052021 datada em 0410112021, portador da Carteira de ldentidade n'5.322.402 SSP/PE,
CPF n" 027.009.2ô4-12, no uso da atribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Márcio do Nascimento Silva ME, inscrita no CNPJ sob o n'í0.675.8281000147,
estabelecida à Rua Primitivo de Miranda, N0 471 - Matriz - VitôÍia de Santo AnEo/PE, neste ato Íepresentada por
seu representante legal, Sr. Márcio do Nascimento Silva, brasileira, solleiro, empresário, portador da Carteira de
identidade No 7.005.r+45, expedida pela Secretaria de DeÍesa Sociâl do Estado de Pernambuco, CPF/MF N"
013.845.824-36, doravante denominada CONTRATAOA, pactuam o presente Contrato, drja cêlebraçâo é
decorrente Processo Licitatório n" 01A2O22 - Prcgão Eletrônico no 008/2022 - Ate de RegisÍo de Pr€ços n'
03,'/2022 - doÂvante denominado PROCESSO e quê se rêgerá pele Lei Federal no 8.666 dê 2'l de junho de 1993,
e modificações subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato; pelo
estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicandese-lhes supletivamente, os
principios da Teoíia Geral dos Contralos e as disposiÉes de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições
quê sê ênunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - AquisiÉo com entrêga parcêlada de água minêral naturel e sêm gás,
em garÍafão de 20 (vinte) litros, em regime de comodato para atender as necessidades das diversas Secretarias
do lvlunicipio de Chã Grande e demais Ôrgãos PaÍticipantes, conforme especificações e quantidades indicadas no
Anexo ll, parte integrante deste contrato independente de transcriÉo.

Perágrafo Primeiro - O presente Contrato náo poderá ser objelo de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNOA - DA FINALIDAOE - O objeto desle Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais da Secretaria Municipal de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude e
Departamentos correlacionâdos.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 3í de dezembro de 2022, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçâo pertinente.

cúusuLA QUARTA - Do vALoR E coNDlCÔEs DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse contrato o valor de Rg
5.948,80 (Cinco mil, novecentos e guaÍenta e oito reais e oitenta centevos) reÍerente ao valor tolal do objeto
pÍevisto na Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo mêncionado na Cláusula Íerceira, conforme
detalhamento a seguar;

DESCRTçÃO ONT.
ESCOLAS
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em coÍrespondência com os produtos
eÍetivamente entregues no mês anlerior ao do pagamento.

Parágrafo TeÍceiro - A nota íiscál devidamente atestada deverá ser apresentada na SecÍetaÍiâ de Finanças do
Municipio de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida Sáo José, n' 10í, Centro, Chã Grande/PE.

Parágrâfo QuaÍto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniáo e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) CeÍlidão Negativã de Dêbitos Trabalhistas - CNDT, êxpedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçâ do Trabalho;
d) Prova de Íegulâridâdê com as Fazendas Estadual e Municipâl do domicilio ou sede dacontratada.

PaÉgíafo Quinto - O pagamento seÍá realizado, após a apÍesêntaçáo pela Contrâtada da nota fiscal
devidâmênte preenchida e indicaçâo do banco, agência e conia banúria da empresa que recêberá o valor do
objelo.

Perágrafo Sêxto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamenlo antecipado.

Perágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será eÍeluado à adjudicatária enquanto pêndente de liquidaÉo qualquer
obrigação. Esse fato náo será gerador de direito a reajuslamento de preços ou à atualizaÉo monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota Íiscal que íor apresêntada com erro, ou obseÍvada qualquer circunstância que
dêsaconselhe o pagamento, será dêvolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo previsto no
paÍágrafo primeiÍo seÉ interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a paÍtir da
respêctiva regularizaÉo.

Pârágrefo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geraráo direito a qualquer
atualização.

Parágrafo Décimo - A adiudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contralo.

PaÉgrafo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apÍesentados todos os gastos do ftete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhisias, previdenciáÍios, fiscâis, comerciais ou de
qualquer outÍa natureza resultantes da execução do conlralo.

CúUSULA outilrl - @!ZAQÀo_!!qNErÁE!A - ocorrendo atraso no pagamento, e desdê que para
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçáo monelária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCÁJIBGE oconida entre a data final prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido reajuste ou coneção monelária ao valoí do Conlralo.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, medianle a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lêi 8.666r'93
mediante provocação da contralada, cujâ pÍetensão dêverá estar sufcientemente comprovada através de
documento(s).

cLÁusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos ãdquiridos deveráo ser
entregues na Secretaria Municipal de Governo, siluado na Avenida São José, n' '101, Centro, Chã Grande/PE,
ocasião em que será procedida a conferência dos produtos entrêgues, e a verificação se estão de acordo com as
características e quanlitativos descritos na Ordem deFoÍnecimento.

Perágrefo Primeiro: Os produtos deveíão ser enlregues em atê 24 (vinte e quatro) horâs, e do recebimento da
Ordem de Íornêcimento, emitida pela Secrelaria de Educaçáo, Esportês, Cultura, Turismo e Juventude do
Município de Chã Grande.

Perágrafo Segundo; Os produtos serão recebidos deÍinitivamente após a verificáçáo da qualidade e quantidade
dos produtos e consequente aceitaÉo, mediante atestado do setor rêsponsável.
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i) Assumir integíal respon sabilidade s danos eventuais causados à contratante ou a tercearos no

U*^ ll*-

Parágrafo Terceiro: O pÍazo de validade dos produtos, náo poderâ ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir
da data de enlrega dos rêspectivos produtos solicitados ne Ordem de fornecimento emitida pela Sêcretaria de
EducaÇáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Châ Grande

Parágrâfo Querto; O transporte, carga ê a descarga dos produtos corÍeráo por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente a Secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude do Municipio de Chá Grande.

Parágrafo Ouinto: O recebimento provisório ou deÍinitivo do serviço e do objeto náo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contralo.

Parágrafo Sêxto: A Contratada Íicará obrigada a lrocatr o produto que vier a ser recusado poÍ não atender à
especiíicaçáo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acárrele qualquer Ônus à administrãção ou
importe na relevância das sançô€s previstas na legislaÉo vigente. O pÊzo paÍa entrege do(s) novo(s)
produto(s) será de até /t8 (quarentâ e oito) horas contadaa em dias útei3, a contar da notificeção à
contretada, às suas custas, sêm prciuízo da aplicsção des penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os produtos seráo recebidos de modo irnediato e definitivo, sêndo de responsabilidade do
fornecedor beneÍiciário os padrões âdequados de segurança e qualidade, cabendoJhe sanar quaisquer
irregulaÍidades detectadas quando dâ utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designâdo o servidor Sér9io Femandes de Carvalho, Secretário Municipal dê Governo,
matricula 346922, como GESTOR DO CONTR TO e a servidore CÍistiane Maria da Silva, crpeira, matrícula no

344593, como FISCAL DO CONTRATO, Íesponsável pelo acompanhamento e fiscalizaÉo da entrega dos
pÍodulos, anotando em registro prôpÍio todas as oconências relacionadas à execuÉo e determinaÉo, ludo o que
Íor nêcÉssáÍio à regularizaçáo de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBGoNTRATACÃO - A subcontrataÉo dep€nde de autorizaÉo prévia da
Conlratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualiíicação técnica, além da
regularidade fiscal e trabalhista necêssários à execução do objeto.

ParágÍafo Primeiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sem prêjulzo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de refêrência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização da Secretaria de Educação, Espoíes, Cuhura, Turismo e Juventude do Municipio de Chá Grande.

Parágrefo Sêgundo - Em quâlquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral dâ
Conlratada pela peÍfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordênaÉo das atividâdês da
subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo Íigoroso cumprimento das obrigações
contratuâis correspondentes ao obieto dâ subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACóES DA CONTRATADA - É responsabilidade da CONTRATADA a
execuÉo objeto contratuâl em estreita observáncia da legislação vigente para contratações públic€s, as
especificaçôes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmenle
as seguintes obrigaçôes:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta,
com indicaçôes referentes à marca,tÍabricante, íicando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como
às prescriçôes da Lei das Licitaçóes e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências dê sua
inobservância total ou parciall
b) Manter-se, durante toda e vigêncie ê execuÉo do conlÍato, em compatibilidade com as obÍigaçóes
âssumidas, com as condiçóes de habilitaÉo e qualificaÉo exigidas no Termo deReÍerência;
c) Atender ao chamado e/ou à correção do deíeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não
ÍealizaÉo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à mulla estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçõês de sua proposta, os acréscimos ou supressôes do fornecimênto ora
contratado, que porvenlura se fizerem necessários, a critério da Contratanle,
e) Assumir integral responsabilidade sobre elilÍavios ou danos ocorridos no transporte dos objetos,
qualquer que seia sua causai
0 Comunicar, por escrito, à Conlratante, qualquer fato extraoÍdinário ou anormal que ocorreÍ no
fornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de
reposiÉo do mesmo;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratanle, quando solicitado, no que for referenle à entrega e a quaisquer
ocorrências relacionadas aos produtos:
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fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalizaÉo ou
acompanhamenlo realizado pela Conlratanle,
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encârgos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislaÉo social ê trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez quê os
seus empregados não manteÍão nenhum vinculo empregatício mm o MUNlciPlo;
k) Responsabilizar-se por todos os encâÍgos fiscais e comerciais resultantes desla contÍatação;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do pÍoduto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, Íelativos
ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as
normas adequadas relativas ao lransporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de Íorma adequada garantindo sua integridade Íisical
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer nâlureza em decorrência de
descumprimento de qualqueÍ cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulamenlo, poÍ sua
parte i

o) Observar rigorosamente todas as especiícações gerais, que originou esta contÍalaÉo e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou Íirmã paÍa contato e intermediaÉo junto
à mntratante.

CúUSULA DÉC|MA - DAS OBRIGACÕES DO CONTRÂTÂNTE - São obrigações da Secretaria de EducaÉo,
Esportes, Cultura, TuÍismo e Juventude do Municipio de Chá Grande:

a) Receber o objeto nas condiÉes estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a confoÍmidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de Referência
e da pÍoposta para Íins de ac€itaÉo e recebimento definitivo;
c) ComunicaÍ à Contratada, poÍ escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidadês vêrificadas no objeto
fornecido para que seja substituido, reparado ou conigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obÍigações da Contratada através de servidor responsável
designado;
e) EÍeluar o pagamenlo à Contratada no valoí @Írespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste ContÍato
0 FoÍneceÍ ateslado de capacidade lécnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçÕes
contratuais;
g) A Administrâção não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelâ Contratada com
teÍceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da Contratada, dê seus empregados, prepostos ousubordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal n.o
1O.52012OO2, ficará impedido de licitar e contratar com a AdministrâÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) ânos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta poÍ cento), do vâlor estimâdo para ARP e demais
cominaçÕes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÉo falsa;
b) Ensejâr o Íetârdamento da execuÉo do objeto;
c) FalhaÍ na execução do contÍato;
d) Não assinar a Atâ de Registro de Preços ê ContÍato no prazo estabelecido;
e) ComportaÍ-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entÍegar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude Íiscâl;
i) Fizer declaraÉo falsa.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alínea 'b", eslará conÍiguÍado quando a
Contratâda:

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

b) Deixâr de realizar, sem causa justiÍicada, as obrigaçôes deÍinidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido valor da multa aplicada em Íazáo de falha na execução do contrato, de
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Parágrafo Primeiro - Para condutas descritãs nas alineas "a", "d",'e", "f', "9'; 'h" e'i", seíá aplicada multa de no
máximo 30% (tÍinta por cento) do valor do contrato.
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que trata a alÍnea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuÇâo do contrato previslâ no subitem "c" estará configurada quando a

Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situâÉes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Serito desta
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela í a seguir, e alcançar o totâl de 20 (vinte) pontos,

cumulativamente.

TABELA I
Grau da lnfraeão Pontos da lnfrâÇão

1 2
2 3

3 4
4 5
5 I
6 10

Parágrafo Quinto - O mmpoÍtamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lei no

8.666í993.

Parágrafo Sêxto - Pelo descumprimento dâs obrigações crntÍaluais, a AdministraÉo aplicará multas conforme â
graduação estabelêcida nas tabelas seguinles:

TABELA 2

TABELA 3

Grau Corre3pondência
1 0,2% sobre o valor dâ ordem de fornecimento â que se refeÍe o descumprimenlo da obrigação
2 0,470 sobÍe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação
3 0,8% sobÍe o valor da ordem de foÍnecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÉo
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçáo
5 3,2% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se reÍere o descumpri mento da obrigaÇáo
6 4,0% sobre o valor da oÍdem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigâçáo.

Item DêscriÇão Grau lncidência

1
Executar foÍnecimento incompleto, paliativo, provisório como por caÍáteÍ
pêrmanente, ou deixar de providenciar recomposiçáo mmplementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informação péúda de fornecimento ou substituiÍ material
licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo molivo de força maior ou caso fortuito,
os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por tareÍa
desiqnada

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

5 PoÍ Ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela Fiscâlizaçáo,
sem motavo justificado. 5 Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidadê de câusâr ou que cause dano
fisico, lesáo corpoÍal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
RetiraÍ das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaçâo prévia. 1

Por item e por
ocorrência

P

lvlanter a documentaÇão de habilitaÇáo alualizada 1
e porPor itêm

ocorrência
Cumprir hoÍário êstabêlecido pêlo contrâto ou determinado pela
FiscalizaÇão.

1 Por Ocorrência

10
Cumprir deteÍminaçáo da Fiscalização paÍa controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinação formal ou instruÉo complementar da
FiscalizaÇão.

2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previslos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade fiscálizadora.

3
Por item e poÍ
ocorrência

13 Entreqar a garantia contratual eventualmente exigida nos lermos e 1 Por dia

Uo.^ ll*
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SECRETARIA MUN CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

Parágrafo Sétimo - A sanÇão de multa poderá seÍ aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no Caplrt desta cláusula.

Perágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) diâs conidos a contar
da aplicaÇão da penalidade, a Contratada cometer a mesma inÍrâção, cabendo a aplicação em dobro das multas
correspondentes. sem prejuízo da rescisáo contratual.

Parâgrulo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido PÍocesso Administrativo dê AplicáÉo de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no OecÍeto Estadual no 42.19'l/2015 e no Decreto Estadual
no 44.94812017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoíidade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pâgamento a
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sânÉo de multa indicados no
ParágÍaÍo Décimo acima, o contratâdo será notificado para recolher a importância devida no pÍazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaÉo oÍicial.

Parágrefo Oécimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o crntÍatante
encaminhará a multâ para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçôes excepcionais devidamente motivadas,
eíetuar a ÍetenÉo câutêlar do valoÍ da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

cúUsuLA DÉclMA SEGUNDA - 9A REj§CISÃQ - A inexecuçáo total ou parcial do presente Contrato ênsejará
a sua rescisão, com as consequências contratuais ê as previstas êm lei ou rêgulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplernento imputável à contratada - O contratante podeÍá rescindir
admin jstrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no aÍtigo 78 la Xll e XVll da Lêi 8.666/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÉo, sem prejuizo 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 aÍtigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Tercêiro - O presente Contrato podêrá ser rescindido amigavelmente, por acordo enlre as parles;
reduzida a termo no pÍocesso de licitaÉo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágrefo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo processual
vigente. Aíigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que hâja culpa da contratada será esta ressaÍcida dos prejuizos regularmênte comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.ô66/93.

Perágrefo SeÍo - A rescisão adminislrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamenlada.
Artigo 79 parágrâfo 1o da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA TERCEIR.A - DAS DESPESAS DO CONTRÂTO - Constituirá encargo exctusivo da
contÍatada o pagamento de lributos, tarifas e despesas deconentes da execução do obieto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscâis e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lêi8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA OUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁR|OS - As despesas decorrentes destê
Contrato correrão poÍ conta dos recursos a seguir especificados;

razos est lados

5000
5000

5001
5001

12.36',t.1201 .2.37
12.361 .1217.2.48 620 3.3.90.30.00

(573) 3.3.90.30.00 R$ 225,28
R$ 5.723,52
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SECRETARIA M , CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

cúusuLA oEclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por pêrdas e danos
quê vier a sofrer o contrâtante, ou terceiros, em íazáo de aÉo ou omissâo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemenle de outres cominaçÕes conlratuais ou legais a que estiver sujeita; náo
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fscalizaçáo ou o acompanhamenlo pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA sExTA - oos AcRÉsctMos E SUPRESSÔES - A quantidade iniciatmente contrarada
podeÍá ser acrescida ou suprimida dentro dos limitês prêvistos no parágrafo primeiro do aÍtigo ô5 da Lei no
8.666/93.

CúUSULA DÉclMA SÉTIMA - DAS ALTERÂCÔES - As alterações, porventura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimenlo do objeto deste ConlÍato seÍão efetivadãs na Íorma do artigo 65 da Lêi 8.666/93, alravés de Termo
Aditivo.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contralo será o da comaÍca de Gravatá/PE,
excluído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, frmam o presente Contrato êm quatro vias de igual teor, e para um só eÍeito
legal, nã pÍesença das lêstemunhas quê também assinam.

:rtfu*J"s,]""
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Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
TuriÊmo e Juventude

CONTRATANTE

. t/z'
úô^ \ wfl
_/ Márcio do Nescimeíto Síva

MÁRCIO OO NASCIiIENTO SILVA ÍÚE
CONTRÂTADA

TESTEMUNHAS:
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