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pRocESSo t-tctrarónto No 01412022

CONTRATO N.O 19812022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MuNtcÍpto DE cHA GRANDE/PE E A EMqRESA vtvA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME, PARA OS
F//VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2022, de um lado o tUUHtCÍptO Oe CXÂ CnqHOE com sede
e foro em Pernambuco, localizada à Avenida Seo José, no 101, Centro, Chá Grande - PE, inscrita no
C.N.P.J./MF sob o no í 1.049.806/0001-90, neste ato representado pelo Secretário de Educaçâo,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Professor e
Farmacêuticio, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de
Governo, Sr. Sérgio Fêrnandes de Carvalho, brasileira, divorciado, comerciante, nomeado por meio
do DecÍeto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 3.581.163
SSP/PE, CPF n" 649.468.864-00, no uso da atribuiçâo que lhe confere o ORIGINAL, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Viva DistribuidoÍa de Produtos EIRELI
ME, inscrita no CNPJ sob o n' 20.008.83'l/000í -'l7, estabelecida à Avenida A, S/No - calpão A - Dom
Helder Câmara - Garanhuns/PE - CEP: 55.293-970, neste ato representada por seu representante
legal, Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Fêrreira, portador da Carteira Nacional dê Habilitação n'
04489071443, expedida pelo Departamento Estadual dê Trânsito de Pernambuco, CPF n"
071.955.624-41, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja
celebração é decorrente Processo Licitatório n' 01412022 - Pregão Eletrônico no 0í0/2022 - Ata de
RegistÍo de Preços n" 03512022 - doravantê denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei
Federal no 8.666 de 21 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, aplicendo-se-lhes supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enuncram a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimênto parcetado de Materiat dê Expediente
destinado às diversas Secretarias do Município de Chã Grande e demais Órgáos Participantes,
conforme especificações e quantidades indicadas no Anêxo ll, parte integrante deste contrato
independênte de transcrição.

ParágraÍo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais das diversas secretarias do Município de Chá Grande.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022,
contados a partjr de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos têrmos da legislaçâo pertinênte.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR E COND ESDEP - Atribui-se a esse Contrato o
valor de R$ 9.204,46 (Nove mil, duzentos e quatÍo Íeais e quarenta e seis cêntavos) referente ao
valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, paÍa a totalidade do período mencionado na
Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir:

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE lllda Lei 123/2006

ITEM DEscRrÇÃo MÂRCA UNIOAOE DIVERSAS
sEc. Unitário Total

08

Bloco para recedos e anotaçõês, tipo post-it,
autoadesivo, conÍeccionado em pâpêl 100% reciclado,
medindo aproximadamente 76x102mm Pacotê
contendo 12 unidades.

lúasterprint Pacotê 13 4,00 52,00

't6 Caneta Hidrográfica ponta porosa corpo plástico Leonora / Caixâ 20 ,,1 4.00 80,00.
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rigido, opaco, média. Jogo com 12 unidades de cores
diferentes.

51

Grampo cobreado, para grampeador, pentes com 105
grampos. tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000
unidades, com dados de identiticação do produto e
marca do fabricante.

LeonoÍa Carxa 10 450 45,00

Grampo parâ grampeador. qalvanizado. tamanho 23113,
útil para grampeador industrial, capacidade paq
grampear de 50 ate 100 folhas. Embalagem. cârxe com
2500 únidades. contendo a maíca do fabricante.

Câixâ 14 9.00 126,O0

Grampo tipo trilho (grampo trilho) 80 mm, fabricado em
chapa de aço revestida, cãixa com 50 pares. FabricâÉo
nâcional.

ACC Carxa 22 14,00 308.00

66
Lápis marca teío para textos, amarelo e vermelho câixa
com 12, ponta de Íeltro, tinta à base de água e corante,
com marca do fabricante no coÍpo.

Leonora Carxa 8 16,00 128,00

Lápis para quadro branco com 12 unidades tintas à
base de álcool e ponta de âcrílico. ComposiÉo em
resina teímoplástica.

Leonora Caixa 4 24,OA 96,00

70

Livro ata, paútado, sem margem, capa duíâ, coÍ preta,
200 folhas, dimensões 32A \ 220 mm, numerado
tipograficamente, papel alta alvuq 75 g m2
Emba com 03 unidades
Livro, protocolo, encadernado com 100 folhas, capa e
contra capa de alta resistêncra e dimensóes de aprox.

Bahra
artes
áficas215r160 mm Emba acote com 5 unidades

Caixa 15 18,00 270,00

71 Pacote 18 8,00 144,00

f4
Mina gíafite diàmetro 0,7 mm, tipo 28. Embalagem:
pacote com 12 túbos plásticos contendo 12 (doze)
minas (unidades), com dados de identificaÉo do
produto e marcâ do fabÍicânte.

Leonoaa Caixa 25 22,00 550,00

Papel 40 kg qui,os. dimensóês âprox. 660 x 960 mm,
pacote corn 250 Íolhas. Pacote 10 26.63 266 30

78
Papel almaço. pautado com margem, dimensões aprox.
210 x 310 mm, dobrado ao meio, gramatura 559,
embalaqem com 400 folhas.

Resma I 25,00 200,00

80

Papel carbono, Íino, recoberto em um dos lados por
uma mistura de c€ra, o'l(uma) face, na cor preta,
dimensóes 220 x 330 mm. Embalãgêm: câixa com 100
íolhas, com dados de idêntificação do produto e marcâ
do fabricânte.

TRIS Caixa 10 28,00 280 00

85

Papel Contacl T.ansparente. Especificação:
Autoadesivo em laminado de PVC, mêdi.do: 45 cm x 25
metros, na cor tíansparente, com escâlâ em
centímetros, protegido no verso, por papel siliconado.
Utilizado pâra encapsr e plastiÍicar livros. cadernos e
documentos. Rolo @m 3 metros

Polifix Rolo 108,1ô

89
Papel Íormato oflcio 2, cor bÍanca, dimensóes aprox
216 x 330 mm, oramatura 75 a.

Report Resma 10 29,00 290,00

Papgl fotográfico, 44, 180 gramâs. Pacote com 50
Íolhas
Pasta AZ, caüa com 20 unidades, tamanho A4, lombo
estreito.

Masteípflnt Pacote 25,00 250,00

FÍâma Caixa 14 230 00 3.220.O0

Pasta AZ, caixa com 20 unidades, tamanhg A4, lombo
largo FÍâma

Fíama

Acímet

Caixa 230 00 2 300,00

98
Pasta classiÍlcadora, em PVC, transparente, com
prendêdoí macho e fêmea em PVC, dirnensôes 230 x
340 mrn Embalagem pacote com í0 unidades.

Pacote 21 19 00 399,00

PÉncheta em Duratex - com piendedor em metal no
tamanho olicio Unidade 23 400 92,00

Parágrafo PÍimeiro - Os pagamêntos seráo êfetuados mediante crédito em conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento
definitivo, quando mantidas as mesmas condiçÕes iniciais de habilitação e caso não haja fato
impeditivo para o qual tenha concorÍido à contratada.

ParágraÍo Sêgundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os
produtos eÍetivamente entregues no mês anteíior ao do pagamento.

lr
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ParágraÍo TerceiÍo - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de
Finânças do Município de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida Sâo José, n' 101, Centro, Chã
Grande/PE.

ParágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS,
b) Certidâo Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais, DÍvida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiçe do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.

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

ParágÍafo Sexto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidaÉo qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito e reajustamento de preÇos ou à
atualização monetária

PaÍágraÍo Oitavo - A nota fiscal quê for apresentadâ com erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do pÍazo previsto para pagamênto será
iniciada a partir da respectiva regularização.

Parágíeío Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada nâo gerarão direito a
qualquer atualizaÉo.

ParágraÍo Décimo - A adjudicatária nâo poderá apresentar nota fiscal/fature com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

PaÍágrafo Décimo PÍimeiro - DeveÍão estar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gastos do
fÍete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza Íesultantes da execuÇão do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada nâo tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÇáo
monetária sobre o valor devido, pela variaÉo acumulada do IPCAJIEGE ocorrida entre a data final
prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

cLÁusuLA sExTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reejuste ou correção monetária ao valor
do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbÍio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência dê fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocaçâo da contratada, cu.ja pretensão deverá estar suficientemente
comprovada através de documento(s).

cLÁusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produros adquiridos
deveráo ser entregues n

Centro, Chá Grande/PE,
verificação se estão de
Fornecimento

a Secretaria Municipal de Govêrnc, situado na Avenida Sáo José, n" 1

ocasião em que será procedidã a conÍerência dos produtos entregues,
acordo com es características e quantitativos descritos na Ordem

0t,

'L).
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Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos definÍtivamente após a verificaçáo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitaÇáo, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo TeÍceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses
contados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de Íornecimento
emitida pela Secretaria solicitante do Municipio de Châ Grande.

ParágraÍo Quarto: O transpode, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contratada,
sem qualquer custo adicional solicitado posterioÍmente ao MunicÍpio

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou definitivo do serviÇo e do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuçào do contrato.

PaÍágrafo Sexto: A Contratada ficaÍá obrigada a tÍocar o produto que vier a ser recusado por não
atender à especificaÉo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acaÍrete qualquer ônus à
administração ou importe na relevância das sançÕes previstas na legislaçâo vigente. O prazo para
entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 02 (dois) dias úteis, a contar da notiÍicação à
contratada, às suas custâs, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os produtos serão Íecebidos de modo imediato e deflnitivo, sendo de
responsabilidade do fornecedor beneficiário os padrÕes adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaÉo dos mesmos.

ParágraÍo Oitavo - Será designado o servidoÍ Sérgio Fêrnandes de Carvalho, Secretário Municipal
de Governo, matrícula 346922, e a servidora Cristiane MaÍia da Silva, copeira, mâtrícula n" 344593,
como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaÉo da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relecionadas à execuÉo e determinação,
tudo o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados ne execuÇão do Contrato.

CúUSULA OITAVA - OA SUBCONTRÂTACÃO - A subcontrataçâo depende de autonzação previa
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçáo cumpre os requisitos de qualificação
técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÇão do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referênciâ, até o limitê máximo
de 30%, com prévia autorizaÇão do Município de Chá Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuÇão contratual, cabendo-lhe Íealizat a supervisão e
coordenação das atividades da subcontrataÇáo, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigaÇÕes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

CLÁUSULA NONA - DAS oBRIGAÇÔes oa CoNTRATADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execuÇão objeto contÍatual em estreita observância da legislaçáo vigente para
contrataçÕes públicas, as especificaçôes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçóes:

a) Fornecer o ob.ieto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no TeÍmo de Reíerência e na
proposta, com indicaçÕes referentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelecida no
contrato, bem como às prescriÇôes da Lei das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuçáo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçÕes assumidas, com as condiçÕes de habilitaÉo e qualiíicação ex
Referência;

no Termo de

Patâgrato Primeiro: Os produtos deverâo ser entregues em até 03 (três) dias corridos, e do
recebimento da Ordem de Íornecimento, emitida pela Secretaria solicitante do MunicÍpio de Chã
Grande. no horário dê 07h00min as í3h00min.

)
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cl Atender ao chamado e/ou à correÇão do deÍeito dentro do prazo estabelêcado neste
instÍumento. A Não realizaçáo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida
noContratoi
d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua proposta, os acréscimos ou supressÕes do
fornecimento ora contratado, que porventura se ízerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos
objetos, qualquer que seja sua causa;
f) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
fornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiçâo do objeto, em caso
de reposição do mesrno;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos:
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais câusados à contratante ou a
terceiros no fomecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à
fiscalizaÉo ou acompanhamento realizado pela Contratante;
j) Assumú responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obÍigaçÕes
sociais previstos na lêgislaÇáo social e trabalhista em vigor, obrigando-sê a seldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
MUNICIPIO;
k) Responsabilizar-sê por todos os encaÍgos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus,
relativos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino,
bem como cumprir, as normas adequadas Íelativas ao transporte do produto objeto do presente
termo:
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantando sua integridede física;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condiÇáo do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificaçÕes gerais, que originou esta contrataÉo e de
sua propostâ;
p) Manter número telefônico e e-mail atuelizados de escritório ou firma para contato e
intermediaÇáo junto à contÍatante.

CúUSULA DÉClilA - DAS OBIiTGACÔES DO CONTRATANTE r São obrigaçõês do Município de
Chã Grande:

a) Receber o objeto nas conciiçôes estabelecidas neste Conkato
b) VeriÍicar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo dê
Refêrência e da proposta para Íins de aceitação e recebimento deÍinitivo
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeigóes. Íalhas ou irregularidades veriÍicadas
no objeto fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cuírprimento das olrrigaçóes da Contratada através de servjdor
responsável designado;
e) Efetuar o pagamento à Contralada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidcs r:este ContÍato;
0 Fornecer atestado dê capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigaçóes contratuais,
g) A Administração nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorÍência de ato da Contratada, de seus êmpregados, prepostos ou
subordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ OAS PENALIDADES _ COM fUNdAMENtO NO ArI. 7" dA LEi FEdETAI
n.' 10.52012002, ficará impedido cje licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo
pÍazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado
para ARP e demais cominaÇÕes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaçào falsa,

Chã Grande
t.t" , tl,t, i,,t.t..
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b) Ensejar o retardamento da execução do obJeiol
c) Falhar na execução do contrato;
d) Nâo assinar a Ata de Registro de PreÇos e Contrato no prazo estabelecido;
e) ComportaÊse de modo inidôneo,
Í) Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaÇão exigada no certame;
h) Cometer fraude fiscal,
i) Fizer declaraÉo falsa.

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

Parágrafo Segundo - O retardemento da execuÇáo previsto na alínea "b", estará conÍjgurado quando a
Contratada:

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaÇÕes definidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

ParágraÍo Terceiro - Será deduziCo do valoÍ da multa aplicada em razâo de falha na execuÇáo do
contrato, de que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razâo do ParágraÍo Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na execuçáo do contrato previsra no subitem "c" estará configurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo
Sexto desta cláusula, respeitada a graduação de inÍraçóes conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vintê) pontos, cumulativamente.

TABELA'I
Grau da lnÍracâo Pontos da lnÍraÇão

1 2
2
3 4
4 5

5 8
6 10

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

PaÍágraÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaÇôes contratuais, a Administraçáo aplicará multas
conforme a graduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TÀBELA 2

0,2% sobre o valcr da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obri
0,4% sobre o valor da ordem de foínecimento a que se refere o descumprimento da
obri

a

a

a

a

a

0,8% sobre o valor da ordem de foÍnecimento a que se refere o descumprimento da
obri
í,6% sobre o valor Ca ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da
obri
3,2% sobre o valor da ordem de Íornêcimento a que se reÍere o descumprimento da
ob
4 0% sobre o valor da ordem de Íornecimento a ue se refere o

Grau

1

2

3

4

5

6 UM mento da
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a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a êxecuÉo do contrato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimento;
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obri o

TABELA 3

PARA A E

PaÍágrafo Sátimo - A sançáo de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

Parágraío Oitavo - As infraçôes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicaÇão da penelidade, a Contratada cometer a mesma infÍaÉo, cabendo a
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhume pênelidade 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 Decreto Estadual no 44.948/20'17.

ParágraÍo Décimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a ser eÍetuado ao contratado.

ParágraÍo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçâo direta da sanção de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o ccntratado será notiÍlcado para recolher a importância devida
no prazo de 15 (quanze) dias, contados do recebimento dâ comunicaçáo oficial.

ParágraÍo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no PaÍágrafo Décimo Terceiro, o contratan
encaminhará a multa para cobranÇa judicial.

t\

Itêm Descrição Grau lncidência

1

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

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informaçáo pérfida de fornecimento ou substituir
material licitado poÍ outro de qualidade inferior. 2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os fornecimentos contÍatados. 6

Por dia e por
tarefa desiqnada

4
Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do
obteto do contrato. Por Ocorrência

5
Recusar a execuçáo de fornecimento determinado pela
Fiscalização, sem motivo iustifi cado.

5 Por Ocorrência

6
Permitir situaÉo que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano Íisico, lesâo corporal ou consequências letais. 6

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo previstos em contrato,
sem autorizaÇão prévia.

I Por item e por
ocorrência

I Manter a documentaÇáo de habilitação atualizada
Por item e por
ocorrência

I cumprir horário estabelêcicio pêlo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇâo.

1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinaÇão da FiscâlizaÉo para controle de acesso
de seus funcionários. 1 Por Ocorrência

Cumprir determjnaÉo formel ou instrução complementar da
FiscalizaÇâo.

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.

3
Por item e por
ocorrência

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos
e prazos estipulados.

1 Por dia

AV. Sôo José, no l0l, CênlÍo, Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-m0 | Íêlêronê:81 :t!t37-l l4O I CNPJ: I1.049.806/0001-90
E-moil ouvidorlo@chogronde.pe.gov.br I Slte www.chogronde.pe.gov.br

Por Ocorrência
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PaÍágraÍo Décimo TêÍceiro - A Adminisiração poderá, em situaÇÕes excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusâo do procedimento
administrativo.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - DA RESctsÃo - A inexecu çáo total ou parcial do presente
Contrato ensejará a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.

Parágrafo PrimeiÍo - lnadimolemento imputável à contÍatada - O contratante 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 indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes em processo administralivo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a
ocorrência de hapótêse prêvista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

ParágraÍo TeÍcêiro - O presente Contrato poderâ ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as
partes; reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

ParágraÍo Quarto - Este Contrato poderá ser rêscindido judicialmente nos termos de legislação
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rêscisâo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos preluízos regularmente
comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sêxto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágÍafo 1o da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPE SAS DO GONTRATO - ConstituiÍá enca rgo exclusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e dêspeses dêcorrentes da execução do obieto deste
Contrato.

ParágraÍo Único: Serão da contratada toúas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comeÍciais, decorrentes da execuçáo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA QUARTA - Dos RECURSoS oRcAMENTÁRlos - As despesas decorrentes
desteContratocorreráoporconta@rgão:140ô0-Secretariade
Planejamento - Unidade: 14001 - Secret3ria de Plane.ianrento - Atividade: 04.121.417 .2.51 - Gestão
da Secretaria de Planejamento - Elerilento ie Despesa: (11 10) - J1.3.90.30.00 - Material de Consumo.

cLÁusuLA DÉclMA QUINTÂ - DA RI:SPON§AEILIDADE clvlL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contíatante, ou terceiros, êm razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentêmente de outras cominaÇôes contratuais ou
legais a que estiver suieita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lel 8.666/93.

cúusulA DÉclMA sExTA - DOS ACRÉSCtirOS E SUPRESSOES - A quantidade inicialmente
contratada poderá ser acrescida ou suprimids dentro dos limites previstos no parágraÍo prjmeiro do
artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . oAS ALTERAÇÕES _ As aIteraçÕes, porventura necessárias, ao
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato seráo efetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei
8.666/93, através de Termo Aditivo.

cúUsULA DÉclMA olTAvA - Do FoRo - o Foro do presente Contrato será o da comarca de
Gravatá/PE, excluído qualquer outro
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E, por estarem justos, e acordados, firmanr o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um

,x*%"*Jn,âj^
cprrllr r. dzz.o os.z64-'tz

Ordenador de Dêspesa

ê

Secretário de Educação, Esportes, Cultura,
TuÍismo ê Juvêntude

No 649.468.8
rdenador dê

Secretário de Governo

0

\\ I ,,2 ._r__ (l _.:r, .r- r_-
Silvándro Diego dq Albuquerque Ferrcira

VIVAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME
CONTRATADA

TESTEMTJNHAS:

ME:
1

o
CPF: 0b3 .15"- 94 .51 :}ot'. Lse.2z\- 6z
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sô efeito legal, na pÍesenÇa das testemunhas que também assinam.
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