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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAq ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRoNIco No oí0/2022

PRocESso Lrctratónto N" orltzozz

CONTRATO N.O 19712022, QUE ENTRE SI CELEBFA,M A,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃo, ESPoRTE§ cuLTuRA,
TURISMO E JUYENTUDE DE cHA GRANDE E A EMPRESA
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI I'E, PÁRÁ OS
F'A'S QUE SE ESPEC'F'CÁ.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2022. de um lado a SECRETARIÂ DE EDUCAçÃO, ESPORTES,
CULTURA, TURIStf,O E JUVENTUOE DE CHÃ GRANDE COM SCdE E fOTO EM PêTNAMbUCO. IOCAIiZAdA à AVENidA
Vinte de Dezêmbro, no 100, Dom Helder Câmara, Chá Grande - PE, inscrila no C.N.P.J/MF sob o no
30.005.98010001{6, nêsle ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Josl Gomes da Silva, Brasileira, Casado, SeNidor público, nomeado poÍ meio da
Portaria N' OO7l2O17 dalada em 0210112017. portador da CarteiÍa de ldentidâde nõ 5.322.402 SSP/PE. CPF no
O27.009.264-12, no uso da atribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empÍesa Viva DistÍibuidora de Produtos EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n'
20.008.8311000í -í 7, estabelecida à Avenida A, S/No - Galpão A - Dom Helder Câmara - Garanhuns/PE - CEP:
55 293-970, neste ato representada por seu representante lêgal, Sr SilvandÍo Diego de Albuquerquê Ferreira,
poÍtador da Carteira Nacional dê Habilitação n'04489071443, expedida pêlo Dêpartamento Estadual de Trênsito
dê Pernambuco, CPF n' 071 .955.624-41, doravante denominade CONTRÂTADA, pacluam o presentê Contrato,
cujâ celebÍaÉo é decorrentê Processo Licitetódo no 01112022 - PÍ€gão Elêtrônico no 0í012022 - Ata dê
RêgistÍo de PÍsços n' 03512022 - doÍavante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de 1993, e modificâçôês subsequentes, pelos termos da propostâ vencedora, parte antegrante
deste contrato; pelo 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, etendidas as
cláusulas, e condiçóes que se enuncram â seguir

cúusuLA PRlilElRA - Do oBJETO - Fomecimento parcelado de Material de Expêdiente destinado às
diversas Secretarias do l\4unicípio de Chã Grande e demais Ô19á06 Participantes, confoÍme especificâÇões e
quântidades lndicadas no Anexo ll, parte integrante deste crntrato independente de transcriçáo.

PaÉgrafo PÍimoiro - O pÍesente Contrato não poderá ser objeto de cessáo ou transêrência, no todo ou em partê.

cúusuLÂ SEGUI{DA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais da Sêcretaria Municipal de EducaÇão, Esportes, Culturâ, Turismo e Juventude e
Departamentos correlacionados.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará atê 3í dê dôzêmbro de 2022, contados a
paÍtir de sua assinatura, podendo ser pÍoÍrogado, nos têrmos da legislaÉo pertinente.

cúusut-l QulmA - Do vALoR E coNDlcÕEs DE PAGAÍI|ENTO - Atribui-se a esse Contrato o vator de R$
29.985,03 (vinte e nove mil, novecêntos ê oitênta e cinco rcab ê três centavos) referente ao valor total do
obleto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do peÍíodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme
detalhamento a sêguir:

ITEM - EXCLUSIVO PARÂ t'tlCROEÍTIPRESAS E EIIPRESAS DE PEOUENO PORTE arti lll da Loi I
ITEÍtI DEScRlÇÃo illARCA UNIOADE QUAàIT.

08

Bloco para recados e anotaçóes, tipo post-it, auloadesivo,
conÍeccionado em pap€l 100oó reciclado, medando
apíoxamadarnente 7ôx102mm Pacote codendo 12
unidades.

Masterprinl Pacote í0 400 40.00

í6 Canetâ HidÍogíáÍica ponta poÍosa - corpo ptástico, íígido,
o média J o com 12 unidades de corês diferentês Leonora Carxâ 60 4,00 240.00

Fita decorativa, rolo (várias cores), composição 65%
ietileno 35% ileno com 50m lâ üa1 mm Gilex Rolo 34 8,00 272,00

5t

G râmpo cobÍeado, para grampeador, pentes com 105
grâmpos, tâmanho 2616. Embalâgem: caixa com SOOO
unidades. com dados de idêntficaçào do píodúo e marca
do fabricenle

Leonora Câixâ 12 4.50 54,00
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52

Grampo para grampeadoÍ, galvanizado. lamanho 23/'13, úlil
pârâ grampeador industrial, capacidade para gaampêãr de
50 até 100 Íolhas. Embalagem: caixa com 2500 unidades,
conlendo a maíca do Íabricante.

Leonora Caixa 15 900 135.00

Gíampo tipo trilho (grampo kilho) 80 mm, fabricado em
chapa de aço revestida. câixã com 50 pares. FabricaÉo
nacionâ1.

Câixa 25 14 00

57
Lápis cêra pequeno, caixa com 12 lápis, atóxico, Íormâto
anatômico oara criancas. não manchar as màos.

Koala Caixa 1.70 1.020,00

59
Lápis de cor gÍande embalagerr com 12 lápis, composição
oiAmentos aOlúinante§. carca inerenle e náo tóxico. Caixâ 300 3.30 990,00

60
Lápis de cor pequêno embalagem com 12 lápis.
compsiçáo pigrnefltos agluünantes, carga inerente e não
tóxico.

Leonora Caixa 600 2.30 1.380,00

62
Lápis hidrocor pacotes com 12 unidades. ponla fna e
resisterÍe, tampa ventilada anti-asíixiante. Leonora Pacole 300 400 1200.00

66
Lápis marca teío para lettos, amarelo e vermelho caixa
com 12, porúa de teltro, tinta à bâse de água e corante, com
marca do fabricanle no como.

Leonora Caixa 21 16,00 336.00

67
Lápis para quadro branco com 12 unidades, tintas à base
de álcool e ponta dê acrllico. ComposiÉo eÍn Íesina
leÍÍÍroplásti:a.

Leonora Caixâ 16 21,00 384,00

70

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor pÍeta, 200
íolhas, dimênsôes 320 x 20 mm. numerado
tipogrâfrcamente, pâpel alta alvuG 75 grh2. Embalagem
Dacole com 03 unidades.

Bahia artes
9áficas

Caixâ 14 18.00 2s2,00

71
Livro, protocolo, encademado com '100 Íolhas, capa e
conlrâ capa de allâ resistência e dimensôes de aprox.
215x'160 mm. Embalaqem pacote com 5 únidades.

Bahia aítes
gáficas Pacote 15 8,00 120.00

72 Massa de modelar'12 cores '1809 cada caixa, composiçâo
cera, pigmênlo e cargas. Koala Caixa 300 450 1.350,00

71

Mina grafte diámetro 0,7 mm, tipo 28. Embalagêm: pacote
com 12 tubos plásticos contendo '!2 (doze) minas
(unidades), com dados de idêntifcaçáo do produto e marca
do íabricante.

Caixa 50 22.00 1.100.00

76
Pspel 40 kg quilos, dimensões aprox. 660 x 960 mm, pacole
com 250 íolhas. Pacote 1 26,63

78
Papelahaço, paulado mm margem, dimensôes aprox.2í0
x 310 mm, dobrado ao meio, gramatura 559, embalagem
com 400 folhas.

Jandâia Resma 20 25.00

79 Papel camuíÇa 40x60, com 25fs Pâcote 24 24,00 576,00

80

Papel caôono, fino, recoberto em um dos lados por uma
mistura de cêrâ,01(uma) face, na cor preta. dimensôes 220
x 330 mm. Embalagem: caixa com 100 folhas com dâdos
de identificaÇão do produto e marca do fabricante.

TRIS Caüa 40 28.00 1.120.00

81
Papel canáo samples fosco - pesaôdo 2409/m2, no formato
A,í, umidade enlrc (7 a 1í%), na co. brancâ, embalado
em saco plástico com 20 Íolhas.

OÍf Paper Pacote 10 18.00

84 Papel colorset 48x66, com 20fls Pacole 20 20.00 400,00

85

Papel Contact Íransparente. Especificação: Auioâdesivo
em laminado de PVC. rnedindo: 45 cm x 25 melíos. na côÍ
lranspaíente, com escala en centlmetros, protegido no
verso, por papel siliconado. Lnili2ado paÍa encapar e
plâstiÍicar livros, cademos e documenlos. Rolo com 3
metros

Polifix Rolo 270.40

88 Papel de seda com 100 folhas Pacole 25 30.00 750.00

89
Papel formato oflcio 2, cor branca, dimensões aprox. 216 x
330 mm, Oramatura 75 q. Reporl Resma 7 29.00 203,00

9í Pâpel quache 50x66, com 20fs Pacote 25 24 00 600.00
Pâpeljornal 210x297, com 4oofls V[,,lP Resma 27.O0 675.00

93 Papel laminado 50x60, com 40Íls Vl\,ÍP Pacote 40.00 1.000,00
94 Papel ondulado 40x60 com 10 fls Pacote 35.00 875.00

Pasta AZ. caixa com 20 unidâdes- tâmanho 44. lombo
estreilo. FÍama Caixa 3 230.00 690.00

98
Pasta classifcadoía, em PVC, transparente, com prendedor
mâcho e fêmea em PVC. dirnensôes 230 x 340 mm.
Embalagem pacote com 10 unidades.

Frama Pacole 10 19.00 190 00

r08 com prendedor em melal noPrancheta em Duratex
tamanho oficio. Acrimêl f idade 14 4,00 56.00

350,00

600

Leonora

Leonora

26.63

500,00

180,00

13,52

96
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DA NTE c!

Paágrafo Primoiío - Os pagamentos serâo êfetuados mediante crédito em conta corÍente da contratada, por
ordem banéÍia, em até 30 (trinte) dias consecutivos, a contar do recebimênto definitivo, quando mantidas âs
mesmas condiçõ€s iniciais de habilitaÇáo e cêso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorÍido à
contÍatada.

Patágrelo Segundo - Os pagamentos seráo realizados integralmente, em correspondência com os produtos
efetivamente entíegues no mês anterior ao do pagamento.

PeÉgÍafo TôÍcêiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá sêr apresentada na Secretaria de Finanças do
Municipio de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida Sáo José, n' 101, Centro, Châ crande/PE.

Parágrefo QuaÍto - Por ocasião do pagamento a contratade deveÍá apresentar:

8) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Rêlaüvos a TÍibutos FedeÍais, Dívida Ativa da Uniáo ê INSS,
expedida pêla Secreteria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNOT, expedida peta Justiça do Trâbatho,
comprovando a inêxistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabatho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estâdual e Municipâl do domicilio ou s€de da contmtada.

ParágEfo Quinto - O pagamênto será realizado, aÉs a apresentaçáo pêla Contrâtâda da nota fisc€l
devidamentê prê€nchida e indicaÉo do benco, agência e conta bencária da emprêsa que recebeÉ o valor do
objeto.

PaÉgrafo Serto - Nào hevêrá, sob hipótese algume, pâgamênto antecjpedo.

Paágrafo Sótimo - Nenhum pagamento será efetuado à âdJUdicatáÍia enquanto pendente de liquidaÇão qualquer
obrigaÉo. Esse bto não seÍá gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaçáo monetária.

Parágrefo Oitavo - A nota fiscâl que for apresentada com erro, ou obseÍvadâ quelquer circunstància que
dêsaconselhe o pagamênto, será devolvida à contratada, para conêÇáo e nesse caso o prâzo previsto no
parágraic pímeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a pârtir da
respectiva regularizaÇão.

Parágrefo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contÍatada náo geÍarão direito a qualquer
atuâlização.

Perágrafo Décimo - A ad,udicatária nào podsrá apresentar nota fiscâl/fatura com CNPJ/MF diverso do rêgistrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo Primsiro - Deveráo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete,
embalâgem e todos e quaisquer tributos, sejam eles socaais, trabalhistas, previdenciários, fiscâis, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato

CúUSULA QUTNTA - DA ATUALtzÂCÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamênto, e desde que pâra
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma icrma; haverá incidéncia de atualizaÉo monetária sobre o
vâlor devido, pela variaçáo acumulâda do IPCAJIBGE oconida entre a data Íinal prevista paÍa o pagamento e a
data de sua eÍetiva realizaÉo.

CúUSULA SEXÍÂ - DO REAJUSTÉ - Não será concedido rea,uste ou coÍeçáo monetária ao vator do Contrato.

ITÊiI MARCA sEc.
EOUC.

'Í 30
Cademo de Desenho 96 folhas - (PERSONILIZADO)
espiral, de arame galvanizâdo, capa e, /Í cores, pesando
90G/M2.

Jandaia Unidadê 1 000 6,80 6.800 00

131
Caderno pequeno 96 folhas (PERSONALIZADO) capa e
conkacâpa reveslida em papelão couche 120q, folhas
intema em papel ofiset 56S, formato 140x202mm.

Jaôdâia 1.000 3.60 3.600,00

132 CadeÍno brochuráo (PERSONALIZADO) 80 Íolhas
medindo aproximadamente 27,5 cm x 20 cm Jandara Unidade 500 4,50 2.250,00

U IDADE tlnitá.iô Tôt lDEscRtÇÃo

Unidade
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PaÉgrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniéncia de fato imprevisivel nos termos ê Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.ô66/93
medaante provocaçáo da contratada, cuja pretensáo deverá estar suícientemente comprovada atravês de
documento(s).

cúusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deveÉo ser
entregues na Secrêtaria Municipal de Governo, situado na Avenida São José, n' 101, Centro, Chá Grande/pE,
ocasiáo em que sêrá procedida a conferência dos produtos êntregues, e a verificâÇào se estão de acordo com âs
caractêrísticas e quanütaüvos dessitos na Ordem deFornecimento.

Parágrafo Primeiror Os produtos deverão ser entregues em até 03 (tÍé!) dias corridos, e do recebimento da
Ordem de fomecimênto, emitida pela Secretana de EducaÉo, EspoÍtes, Cultura, Turismo e Juventude do
Município dê Chã Grande, no hoÉrio do 07h00min as í3h00min.

Parágrefo Ssgundo: Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificaÉo da qualidade e quantidade
dos prodúos e crnsequente aceitaÇão, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a OO (seis) meses contados a partir
da data de entÍega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pela Secretaria de
Educâção, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande.

Parágrâío Quano: O trânsporte, carga e a descâÍge dos produtos correrão por conta da ContÍâtâda, sem
qualquer custo adicional solicitado postêriormente a Secretariâ de EducaÉo, Esporês, Cuttura, Turismo e
Juventudê do MunicÍpio de Chã Grande.

Paágrafo Quinto; O recebimento provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsâbilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo Sêxto: A Contratada fcará obÍigada a trocaÍ o produto que viêr a ser recusado por não âtender à
especificação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à administraÉo ou
impoÍte na relêvância das sançÕes previstrs na legislaÉo vigente. O prazo para êntrsga do(s) novo(s)
produto(s) será de eté 02 (dois) dias út is, e contâr da noüíicação à contrãtada, às suas custas, sem
preiuizo da aplicação das pênelidades.

PaÉgrafo Sátimo: Os produtos serão Íecebidos dê modo imediato e dêfnitivo, sendo de responsabilidade do
foÍnecêdor bêneficiáÍio os padrôes adequados de segurança e qualidade, cabêndo-lhe sanar quaisquer
irregulaÍidades detectadas quendo da utilizaçáo dos mesmos.

Paúgrefo Oitâvo - SeÍá designado o servidor Sérgio Fernandes de Carvalho, Sêcretário Municipal dê Governo,
metrículâ 346922, e a servidora Cristianê Mârie da Silva, copeira, matrícula no 344593, mmo FISCAL DO
CONTRATO, rêsponsável pelo acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinaçáo, tudo o que for necêssário à ÍegularizaÉo
de falhas ou defeitos obsorvados na execuçáo do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRÂTACÃO - A subcontrataÉo depende de autorizaÇáo prévia da
Contratante, a quem incumbe avâliar se a subcontrataÇão cumpre os requisitos de qualificaÇáo técnicâ, além da
regularidade liscal e trabalhista ngcessários à execução do objeto.

Paágrefo Primeiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sem prejuizo des responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de reêrência, até o limite máximo de 3O%, com pÍévia
autorizaçào da Secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio de Châ Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela pêrfeita execuÉo contÍatual, cabendo-lhe realizar a supeÍvisáo e coordenação das atvidades da
subcontratêçáo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumpnmento dâs obrigaÇôes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRTGACÕES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CoNTRATADA a
execuçáo objeto contratual em estreita observância da legislaçáo vigente para contrataçôes públicas, as
especificaçóes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigaçôes:

th' . ,h. t {,t o
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a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta,
com indicaçÕes referêntes à marcâ/fabÍicantê, ficando sujeita à multa estabelecida no contrâto, bem como
às prescriçóês da Lei das Lacitaçóes e Contratos Administrativos, respondendo pelâs consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, com as condiçôes de habilitaÉo e qualificâçâo exigidas no Termo de Referênciai
c) Atender ao chamado e/ou à corrêÇáo do defeito dentÍo do prazo estabelecido neste instrumento. A Não
realização dentro do prazo, â Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçôes de sua proposta, os acréscimos ou supressóes do fomêcimento ora
contratado, que poryêntura se fizerem necessários, a critêrio da Contratante;
e) Assumir integlal responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos,
qualquerque seja sua causa:
0 Comunicar, por àscrito, à Contratante, qualquêr fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
fornecimento do objeto contretado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em c.rso de
reposiÉo do mesmo;
h) Prêstar esclarecimentos ao Contratantê, quando solicitado, no que for reÍerente à entrega e a quaisquêÍ
ocoÍrências rêlacionadas aos produtos;
i) Assumir integral Íêsponsabilidadê pêlos dânos eventuais causados à contratanb ou a terceiros no
fomecimento ora ejustado, náo excluindo ou reduzindo tal responsabilidadê à fiscalizaçào ou
âcompanhamento realizado pela Contratanta;
j) Assumir responsabilidâdê por todos os gestos com encaÍgos previdenciários ê obrigaçóês socieis
previstos na legislaÉo social e tÍabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época pÍópÍia, \êz que os
seus empregados não manterão nenhum vínârlo empregatício com o MUNICIPIO;
k) Responsabilizar-se por todo6 os encârgos fsceis e comeÍciais resultantes destâcontrataÉo;
l) ResponsabilizaÍ-se pelo Transporte do poduto objeto do pres€ntê Contrato, e todos os ônus, rêletivos
âo fornêcimento, jnclusive frete, desdê a origêm até suâ entregâ no local de destino, bem como cumprir, as
noÍmas adequadas relativas ao tÍansporte do pÍodúo objeto do prêsênte termo;
m) Entreger o produto acondicionado de forma adequada garantindo suâ intêgridade ísica;
n) ResponsabilizaÍ-se por quaisquer multes ou dêspesâs de qualquer naturezâ 6m decorência de
descumprimênto de qualquer cláusula ou condiçáo do contrato, disposittvo legal ou regulamento, por sua
parte;
o) Obseívar rigorosamenE todas es especificações gerais, quê onginou esta contrataçâo e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico ê e-mail atuâlizados de escritório ou firma pâÍa contato e intermediaçáo junto
à contratante.

cúusuLA DÉclMA - DAS OBRIGÂCÕES DO CONTRÂTANTE - Sâo obrigeçÕês da Secretâria de Educaçáo,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Châ Grande:

â) Receber o objeto nas condiçÕes êstabelecidas neste Contrato;
b) Vêrificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçÕes constantãs no TeÍmo de Referêncra
ê da proposta para fins de aceitação e €cebimento definitivo
c) ComunicaÍ à Contratada, por êscíto, sobÍe imperbações, ialhas ou inegulaÍidadês verificedâs no objeto
fomecido para que se.ia substituído, repaÍado ou conigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento dâs obrigâçÕes da Contratada âtrâvés de servidor responsável
designado,
ê) Efetuar o pagamento à Contratada no valoÍ coÍrespondente ao icínêcimento do objeto, no prâzo e forma
estabelecidos neste ConlÍato:
Í) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, dêsdê que atendidas às obrigaÉes
contratuais:
g) A AdministraÉo náo rêsponderá por quaisquer compromissos assumidos pelâ ContÍatada com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia dê ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIOÂDES _ COM fUNdAMCNtO NO Art. 7" dA LEi FêdErAI N "
1O.52O|2OO2, ficârá impedido dê licitar e contratar com a AdminastraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30o/o (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demars
cominações legais, nos seguantes casos:

a) Apresentar documentação hlsa;
b) Ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
c) Falhar na execuçáo do contÍato;
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d) Não assinar a Ata de Registro dê Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) CompoÍtar-se de modo inidôneoi
0 Não mantiveÍ a propostal
g) Deixar de entregaÍ documentaÉo exigida no cêrtame;
h) Cometer fraudê fiscal;
i) Fizer declaração falsa.

Parágraío Primsiro - Para condutas descÍilas nas alinêas'a", 'd", 'e", "f', "g'; "h'e "i", será aplicada multa dê no
máximo 30% (trinta por cento) do \relor do contrato.

Paágrafo Segundo - O rBtaídamento da execuÉo previsto na aiinêa "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Oeixar (b iniciar, sêm causa justificada, a execuçào do contrato, após 07 (sele) dias, contados da data
coÍrstanb nâ oÍdem de fornecimento;

b) Dêixer (b Í6alizâr, s€m causa justificada, as obrigações definidas no contrato por 03 (tnês) dias seguidos
ou por í0 (dêz) diâs intercalados.

PaÉgato T3rsalro - Sêrá dgduzido do valor da multr aplicada em razão dê íalha na êxecuçâo do contrâto, de
quê t?tâ a alÍnga "c", o valor relativo às multas aplicadas êm rezáo do Parágrab Sel:to.

PaÉgrefo Ouaíto - A Íalha na execuÉo do contrato prevista no subitem "c" estaÉ configuradâ quando a
Contratâda se enquadrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do itêm Pâíágrafo Sexto dêsta
cláusulâ, rêspêitâde a graduaçáo de infraçóes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

ÍABELA í
Grau da Infração Pontos da lnÍrecão

1 2
2 3
3 4
4
5 I
ô 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará configurado quando a Conkatada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, paágÍaÍo único, 96 e 97, parágraÍo único, da Lêi no
8.666/1993.

Paágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçôes contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduaçáo estâbelecida nas tabelas seguintesl

TABELÂ 2

TABELA 3

Grau Correspondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
2 0 4olo sobre o valor da ordem dê fornecimento a que se refere o dêscumprimento da obÍigaÉo
3 0 8% sobre o vâlor da ordem de íornecimento a que se reÍere o descumprimento da obriqaÇão
4 1,6% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se refere o descumprimênto da obrigaÇão
5 3 2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se Íêfere o descumprimento da obriqaÉo
6 4 0% sobre o valor da oÍdem de fornecimentq a que se reÍgre o dêscumprimento da obrigaÇào

Item Dêacrição Greu lncidência
ExecutaÍ lornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caÍáter
peÍmanente, ou deixar de providenciar recomposiÇão complementar.

2 Por Ocorrêncaa

2
Fornecer informaÇão pérfida de fornecimênto ou substituir material
lrcúado por outro de qualidade rnfenor. 2 Por Ocorrência

3
Suspender ou inteÍÍomper, salvo motivo de Íorça malor ou câso fortuito,
os fomecimentos contratados. 6

Por dia e por tarefa
desiqnada

4
Utilizar as dependências da Contratante para fns diversos do objeto do
contrato t^ Por Ocorrência

Chã Grande
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SEGRETARIA MUNIC|PAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

5
Recusar a execuÉo de fomecjmento dêtêrminado pela Fascalizaçáo,
sem motivo justjfic€do. Por Ocorrência

Permitir situaçáo que crie a possibilidade dê câusar ou que cause dano
físico, lesáo corporal ou consequências lêtais.

Por Ocoíência

7
Rêtirer das dependências do Contratante quaisquer êquipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaÇáo prévia. 1

Por item ê por
ocorrência

PA

Pâágrefo Sátimo - A sanÉo de multa poderá ser aplicada à Contratâda juntamente com a de impedimento de
licitar ê contrâtar estabelecida no Caput desta cláusula.

Paágrafo Oitavo - As infraçõês sêrão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (setê) diâs corridos a contar
da aplicaÇào da penalidade, e Contrâtada cometêr a mesma infraÉo, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo da Íescisão contíatual.

PaÉgrafo Nono - Nenhume penâlidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de AplicâÇão de
Penalidâde - PAAP, devendo ser obseNado o disposto no Decreto Estadual no 42.191/2015 ê no Dêcreto Estadual
n" 44. 812017.

PaágÍafo Décimo - A critério da autoridade competênte, o valor da multa podeÍá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado.

Paágrafo Oécimo PrlmoiÍo - Após esgotâdos os meios de execuçáo direta da sanÉo de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notjfcado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
djas, contados do recebimento da comunicaÉo ofrcial

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

Parágmfo Décimo TorcêiÍo - A AdminlstraÉo poderá, em situaçÕes excepcionais devidemênte motivadas,
eÍetuar a retenÉo câutêlar do valor da multa antes da conclusâo do procedimenlo administrativo.

CúUSULA OÉCtul SeCUlOa - OA RESCISÃO - A inexecuÉo totat ou parcrat do presente Conkato ensejará
a sua rescisáo, com as mnsequências mntrâtuais e as previstas em lei ou regulãmento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolemento imoutável à contratada O contratante poderá rescindir
administrativamente, o prêsênte Contrato nas hipóteses prêvistas no aíigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÉo, sem prquízo das penalidades pertinentes em processo
administrativo regular

PaÉgrafo Sêgundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorrência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 dâ Lei 8.666/93.

Paágrafo Têrceiro - O presente Contrâto podêrá ser rescindido amigavêlmente, por acordo entre as partes; 
^reduzida a termo no pÍocesso dê licitação, desde que haja conveniênciâ para a Administraçáo. Artigo 79, ll da Lei l\8.666/93. \lq^

I 1
Por item e por
ocoÍrência

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalizeçáo. 1 Por Ocorrência

10
CumpÍir datgrminâção da Fiscalizaçáo para controlê de acêsso de s€us
funcionários. 1

11
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
Fiscâlizaçáo.

2

12
Cumprir quâisquer dos itens do contrato e seus anexos não prêvistos
nesta tabela de multas, apôs reincidência formalmente notific€da pela
unidade fiscâlizadorâ.

Por item e por
oconência

IJ
Entrêger a garantja contratual eventualmente exigida nos termos e
praz os estipulados-

1 Por die
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Manter a documentação de habilataÉo atualizada

Por Ocorrência

Por Ocorrência

3



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTITRA, TURISMO E
JUVENTUDE

PaÉgrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido Judicialmente nos termos da legislação processual
vigente. Aíigo 79, lll da Lei 8.666/93.

PaágreÍo Quinto - Quando a rescisão ocoÍrer com fundamento nos rncisos Xll a XVll do ârtigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratâdâ será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido Artigo 79 parágraÍo 2ô da 1ei8.666/93.

Parágrafo Sêxto - A rescisáo administrativa ou âmigável será precedida de autorizaÇão escÍita ê Íundamentada.
Artigo 79 parágrafo 10 da Lei 8.6ô6/93.

cúusuLA DÉo A TERCEIRA - DAS DESPESÂS DO COI{TRATO - Constituirá encârgo exclusivo da
contratâda o pagemento dê tributos, taÍifas e despesas decorentes da execuçâo do objeto deste Contrato.

PaágraÍo Único: Seráo da contÍatada todas as despesas decorrentes de enceeos tsabalhistas, previdenciários,
tiscais e comerciais, dêcoÍrentes da execuçáo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusulA DÉctiiA QUARTA - DOs RECURSOS ORCAitEt{TÁRtos - As despêsas doconentes deste
Contreto conerão por conl,a dos recursos a seguiÍ especificados.

cúusuLÂ DÉclMA QUINTA - DA RESPONSAaIUDADE CIVIL - A contratada Íespondêrá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiras, em razào de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, da côntratada ou de
sêus prêpostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a quê estivêr sujêitâ; náo
excluindo, ou reduzindo esta responsebilidade, a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo conkatante. Artigo 70 da
Lei I 666,/93

cúusuLA DÉcl A sExTA. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A quantidade iniciâtmente contratada
poderá ser acrêscida ou suprimida denfo dos limites previstos no parágrafo pramelro do arligo ô5 da Lêi no
8.666/93.

CúUSULA DÉClfiA SÉnfiA - DAS ALTERACÕES - As âlteíeçÕes, porventura necessárias, ao bom, e fiet
cumprimento do objeto dêste Contreto serão êfêtivadas na foÍma do artigo 65 da Lêi 8.6ô6/93, através de TeÍmo
Aditivo.

cúusuLA oÉclMA olTAvA - Do FoRo - o Foro do presente contrato sêrá o da comaÍca de Gravatá/PE,
exduído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordâdos, frmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na presença das testemunhas que também assinam.

;§'8.9o"'âá-[
cprlür x.tzz.oog.zs+rz

Secretário ilunicipal do Educação, EspoÉês, Cultura,
Turismo e Juventude

\a{tl> 
^,r.-....,- l-V ^.J--

Silvandro Diego de Albuquêrque Fêrreire
VIVÂS DISTRIBUIDORÂ DE PRODUTOS EIRELI

ME
CONÍRÂTÂDA

TESTEMUNHAS:

OME:
PF: 1o Á5a Àal [2

5000
5000

500'1
500'1

12.361.1201 2.37
12.361.1217 2.48

(573) 3.3.90.30.00
(618) 3.3.s0.30.00

R$ 5.798,03
R$ 24.187,00
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