
PREGÃO ELÉTRÔNICO NO o10/2022

PROCESSO LTCtTATóRtO No Oí412022

CONTRATO N.O 199/2022, QUE ENTRE SI CELEARAM O
MUNICLPIO DE CHÃ GRANDE/PE E A EMPRESA SHIFT
COMÉRCIO DE ÁRT'GOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA
EIRELI ME, PÁRÁ OS F/'VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2022. de um lado o MUNICiPIO DE CHÃ GRANDE com sede e foro em
Pernambuco, localizada à Avenida São José, nô 10'1, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
I í.049.806/000í -90, neste âto representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude, SÍ. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado. Professor e Farmacêutico, nomeado por meio do
Dêcreto No 036 de 0í de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE, CPF no
O27.O09.2U-12, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Feínandes de Carvalho, brasileira,
divorciado, comeÍciante, nomeado por mero do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade n" 3.581.163 SSP/PE, CPF no 649.468.864-00, no uso da atribuição que lhe conferê o ORlclNAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Shift Comércio de AÉigos para Escritório e
Papelaria EIRELI ME, inscrila no CNPJ sob o n" 31.059.319/0001-16, estâbelecida à Ruâ Anenias Lacerda de
Andrade, No 68 - Loja 01 - Jardim Caetês - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, nêsle ato representada por seu
representante legal, Sr. l\.4aÍcio CâÍdim Prates, portâdoÍ dã Ca(eira de ldentidade No 4.432.619, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pemambuco, CPF/MF No 847.431.824-68, doravante denominada
CONTRATÂDA, pactuam o presente Contlato, cuja celebração é decorrente Procêsso Licitâtório no 01412022 -
Pregão Eletrônico no 01012022 - Atâ de RegistÍo de Prêços n" 03712022 - doravante denominado PROCESSO
ê que se regerá pela Lei Federal nÔ 8.666 dê 2'Í de junho de '1993, e modificaçóes subsequentes; pelos lermos da
proposla vencedora, parte integrante desle cont[ato; pelo estebelecido no Edital e seus anexos, pelos preceilos de
direito público, aplicândo-se-lhes suplelivamente. os pr;|cipios da Teoíia Geral dos Contratos e as disposiçóes de
direito privado; atendidas as cláusulas, e condiçóes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJE'ÍO - Fornecimento parcelado de Material dê Expediente destinado às
diversas SecÍetarias do Município de Chá Grande e demais Ôígáos Participantes, conÍoÍme especificações e
quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante desle contrato independênte de transcrição.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato náo poderá ser objeto de cessão ou transferênciâ, no lodo ou em parte.

cúusuLA SEGUNDA - OA FINALIDAOE - O objeto deste Contrato destina-sê ao desenvolvimento das
atividades normais das diversas secretaries do Municipio de Chã Grande.

cúusulA TERCEIRA - DO PRAZO - O prêsenie Contrâto './igorará até 3l dê dêzembro de 2022, contados a
partir de sua assinature, podendo ser pÍorrogado, nos termos da legislação pertinente.

cúusuLA QUARTA - DO VALOR E CONOICÔES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o vator de RS
19.í7í,45 (Dszenove mil, cento e setenta e uÍn ÍÊ,êis e querenta e cinco centavos) referente ao valor total do
objeto pÍevisto na Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme
delalhamento a seguir:

IÍEM - EXCLUSIVO PARÂ MICROEMPRESAS É 
'J;\'9RÊSÂS 

9É PEêUENO PORÍE ârt 48 lll da Lei 123/2006

[,:A RCA

Borracha - látêx natuíal, lápis e graÍite, retangular, 58xÍ7x7mm
bicoloí. Unidade

Caixa para conêspondência simples êm acrilico resistente
tÍanspaÍente na cor cristâl para aímaz€naínênto de
documentos.

Dello

Calculadora de mesa a pilha, com 12 dígiios opeíeçôes
básicas, visoÍ com números graúdos. tananho de no ri'rinirno

lha2 3 cm m s ía ôt a a poiiuo

'TEM

DIVERSAS
SEC. Unitário Íotal

02 14 429 60,0ô

04 Caixa 01

05 U,lidade 20 5,19 103,80

09

Almofada pâra caíimbo no 02, em Íeltro, em estojo oiástico com
entitamento. corês vaaiâdas.
Apontador caixa com 24 unidades, com depcs(o ern rêsina

Aíquivo plástico (box) em polionda co.t€ndo í,ríÉrêí3ie

Bola de sopro sacos com 50 unidades divers3s cores
cintilantes.

LJnidade

]_

Pacote

termo lástica e lâmina em a o cerbono

conteúdo data locale més

Radex

8RW

Poiibras

São I

32,455 6 4g

10 100 0,67 67 00

14 Unidade a7 25.99 18'1 ,93

15 Unidade a7 111,93
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Caneta marcâdora, para escaita êm CD e djversas superfÍcies,
com ponta de poliéster de diâmetro 0,9 mm, coa preta, gravado
no corpo a maíca do fabricantê Embalagem: caixa com 12
cânetas, contendo dados de adentificaçáo do produto, data dê
fabri oe de validadê

BRW Caixa 05 31.99 159.7517

CIS Caixa 10 28.99 289,9018
Carbono câixa com 100 unadades (pÍeto e azul), dupla face,
tamanho 44.

1,49 59,6019

CD-RW. virgem, Capacidade para amazenagem de 700
megabytes de dados, ou 80 minutos de áudio. Suponar
gÍavação de 4\ a 12\, Face nâo gravável fosca com
identilicação do fabricantê, câpacidade, velocidade máxima de
gravação, e espaço para escnta do conteúdo gÍavado com
caneta apropriade. Lacrada com Íilmê contendo encarte
removivel, interno ao estojo, com identiÍjcaçâo do fabíicante,
capacidade e velocidade máxima de gravação, para ser
utilàado como identificâçáo e indice do conteúdo após
qravacão sem ab€rtura do estoio.

Elgin Unidade 40

FGma Caixa 06 16,99 101 .9420
Classificêdor com trilho de papelão, pacote com 10 uhidades,
diversas cores dimensão aprox 335x235mm.

Ecoclips Caixa 15 2.59 38.8521
Clips para papel, em aço niquêlado, número 3/0(três)
Embalagem: sendo 10 câúas com 100 unidades cada

Ecoclips Ca xa 15 38.85Clips para papê|, em aço niquelado. número 2/o(dois)
Embalaoem sendo '10 caixas com 100 unidâdes cadê.

Ecoclips Caixa 15 2.79 4í,85Clips para papel, em aqo niquelado, número 4/0(quatÍo)
Embalaqem sendo 10 caixas com 100 unidades câda.

Ecoclips Caixa 15 3,78 56,7024
Clips para papel, em aço niquelado, número 8(oiio)
Embalaoem sêndo 10 caixas com 50 unidades cada.

Cascola Câixa OB 61,99 495,9228
Cola, liquida, a base de P.V.A., branca, para uso em papel,
cerâmica, tecido, artesanato, frasco plástico com 500 g,
Embalaqem caka com 06 unidade§.

Caixa 20 13,99 279,80

Caixa 15 27,29 409.353í

Corretivo, líquido, branco, náo tóxico, a base de água,
dispersantes e titânio, gecêgem íápida. Embalagem .orn 18 ml
- caixa cJ '12 UNIDADES.
Envelope em papel KÉft, saco. sem impressáo, 18x24cm, com

Radex

Scíity
aba branco. E caixa com 100 unidades.
Envelope ôm papel KÍaft, saco, sem impressão, 26x36cm,
máiio. com âba, branco Embalaqem cêixa com 100 unadades

Scrity Caixa 15 33,99 509 85

33
Envelope em papel Kraft, saco, sem ímpressão. 31x41cm, com
aba. branco. Embalaqem caixa com 100 unidades.

Scrity Ca xa 15 37,99

38
Extrator de grampo, tipo espàtula, em aço cíomado, com marca
exposta e garantia do íabricantê com aprox. dimensóes de 15
cm Embalaoem caúa com 24 undades

BRW Caixa 04 31 99 127.96

39
Etiqueta adesiva. material papel alcalino cor branca larg.: 210
mm comp. 297 mm, aplicaÉo impressora lnkiet Laser, com 01
etiqueta por folhas caixa com 100 folhâs.

Colacril Caixa 05 28.99 144,95

40
Fita adesiva crepe, cor bege, dimensão 19 mm x 50 m, rolo
com 06 unidades.

Pâcote 15 27,99 4't9,85

11
Fita adesiva marrom em polipropileno para empacotamento,
dimensóes aprox. larqura 45 mm x 50 m, com 4unid.

Eurocel Pacote 20 11,99 239,80

42 Pácote 08 35,99 247.92

43 Pacote 18 14,49 260.42

44

Fita adesiva, dupla face, dimensões aprox. 25 rnm x 30 m, rolo
com 08 unidades.
Fita adesiva. úansparente, dorso em celoíane e adesrvo em
resina de borracha natural, dimensões mÍnimas 4,5 mm x 50 m-
Embalagem em rolo com dados de identmcaçáo do produto e

Fita adesiva, transparente, dorso em celofane e adesivo em
resina de borracha natural. dimensôes mínrmas 12 mm x 10 m
Embalagem com 10 rolos com dados de ideniificâçâo do

Eu rocêl

ELrro€l

Eurocel

marca do fabricante rolo com 4 unidadês

e marcâ do fabricantê

Pacote 18 11,99 215,82

45

Fita adesiva, transparente, dorso em celofane e adesivo em
íesina de borracha nâtural. dimensôês minimas 12 mm x 30 m.
Embalagem com 10 rolos com dados de identiícaçáo do
produto ê marca do fabricânte.

I

Pacote 20 12.99 259,80

46 Eurocel t9 16,S9 322.81

Fita adesiva, transparente, dorso em celofan3 e adesivo em
íêsina de boracha natúral, dimensóes minimas 12 rnm x 50 m.
Embalagem com 10 íolos com dados de identificação do
produto e marca do Íabricante.
Lápis grafitê nô 2, caixa com 144 unidades, composição grafile
caraa inerente. madeira e material cerámico

Pâcote

Caixa 04 27.89 1 11,56

Caixa 11 29.99 329,8963 BRW
tt\ 328.7964

Lápis piloto - fino cor azu caixa cJ 12 unidades
LáDis piloto - flno cor preto. câúa cJ 12 unidades BRW Caxâ

329,8965 Láprs piloto - flno coí vêrmelho câixa c;/ í2!nidades BRW c,ÊtYa 11 \ 29,99
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69
Lapiseira para mana grafite 0,7 mm trpo 28, com corpo plástico,
ponta de metâl e epagador de boíacha Embalagêm pâcote
com 12 unidades.

crs Caixâ 25 35,99 899 75

77
Papel alcâlino, foímato A3, dimensôes aprcx.297 x 420 mm,
qramatura 75 q. Copimax Resmâ 04 34,99 139,96

99
Pasta plástica com abas pacote com 10 unidades, dimensão
aprox. 340x250x20mm.

ACP Pacote 25 26,00 650,00

Pasta polionda, com aba e elástico, pacotes com 10 unidades
dimensôes aprox. 380 x 276 x 40 mm.

Polibras Pacote 25 18,00 450,00

101

Pasta suspensa, em fibra marmorizada e plastilicáda, cor
marrom, íabricada em papel cartáo 350 g, dimensóes 235 x
360 mm, píendedor macho ê fêmea em plástico, visoí em
plástico transparente e etiqueta para identificaÉo, com 06
(seis) posições para alojamsnto do visor, ponteiras para
arquivamento em metal com acâbamento em ilhós nas
extremidades supe.iores, têrminaas das extremidades em
Dlástico reforcado. câixa com 50 unidades.

Golden
Kraft

CaLxa 11 98 00 1078,00

102
Perceveio, com 50 unidades em aÇo niquelado, cãbeça colorida
e oval.

BRW Caixa 02 2,39 5,98

í03
PeíuradoÍ 02 fuíos metállco, com capacidade paía perfurar 70
folhas de papêl 75€,1m2, co"r, guia plástica, em feíro fundido,
pintura eletrostática.

BRW Unidade 08 97,'t9 777.52

109

Portâ lápis, clipes e lembretês, divididos e firados em uma
base. medindo aprorimadamente 23cmx6.5 cm, material em
acrilico tíansparêntê, na cor cristal, identificadas a marcar e
esDeciÍicâcôes do produto na embalagem.

Dello Unidade 11,00 165,00

112 Saço, para documentos, em PVC cristal 0,20, com 04 Íuíos,
drmênsôes 210 mm x 297 mm. c/100.

ACP Pacote 14 23,U 335,16

115
Teleíone fixo sem fio - identificadoí de chamâdas DTMF e
FSK1 - Registro automático de ramais 2 - Capacidade para até
7 rcmais.

lntelbras Unrdade 05 178,00 890,00

1í6 Tinta Dara carimbo, 45 ml Embalaqem caira com 12 unidades. Radex Caixa 08 37,99 303,92

118
Tinta íeabastecedora, para pincel atômico, tubo com 37 ml,
diversas cores Embalaqem: caixa contêndo 12 tubos.

Radex Caixa 07 38 99 272.93

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corÍente da contratada, por
oÍdem banc'áÍia, em até 30 (trinta) dias consec,Jtivos, a contar do recebimento deinitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitaçáo e câso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
c,ontratada.

PeÉgrafo Segundo - Os pagamentos serão rêaiizados integralmente, em corrêspondência com os produtos
efetivamente êntregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
Município de Chã Gíande/PE, Localizada nâ Avenida Sáo José, n" '101, Centro, Châ Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasiâo do pagamento a mntratada deverá apresentat.

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brásil;
c) Certidáo Negativa de Débitos Trâbalhistas - CNDT, expedida pela Justiç€ do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
d) Prova de regulaÍjdade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será reâlizado, após a apresentaÉo pela ContÍatâda da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaÉo do banco, agênciâ ê conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto

Parágrafo Sexto - Náo haverá, sob hipótese algumã, pagâmento antêcipado

\-

20 24,89 497,80Caneta esferográfica sêxtavada, caixa com 50 unidades em
diversas @res.

Compaclor Caixar33

5.700,00Copimax Caixa 30 190,00136 Papel A-4 caixa, com 10 resmas, Íormato 210x297mm, 759
resma 500fls.

,r" . ,1.t, it\t,, ,.
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Paíágíafo Séümo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato náo será geÍador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitâvo - A nota flscal que Íor apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correÉo e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamenlo será iniciada a partir da
respectiva regularizaÉo.

Perágrefo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos amputáveis à contratada náo gerarão direito a qualquer
atualização.

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

Parágrâfo Décimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tÍibutos, sejam êles sociais, trabalhistas, previdenciáíos, Íiscâis. comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execuçáo do contrâto.

CúUSULA OUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁR|A - ocorrendo atraso no pâgamento, e desde que para
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma, haverá incidência de atualizaÉo monetária sobÍe o
valor devido, pela variaÉo acumulada do IPCA,/IBGE ocorrida entre a data Íinal prevista para o pâgamento e a
data de sua êÍetiva realização.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajusle ou correção monetáriâ ao valor do Contrato.

Pârágrâfo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, medianle a
supeÍveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocâçáo de contrãtada, cuja pretensáo deverá estar suficientêmêntê mmprovada através de
documento(s).

cúusulA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiÍidos deveÍáo ser
entregues na Secretaria Municipal de Governo, situado na Avenida São José, n' 101, Centro, Chá Grande/PE,
ocasião em que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a veÍiÍicação se eslão de âcordo com as
cáracteríslicas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

Parágrafo PrimeiÍo: Os produtos deveráo sêr êntregues em até 03 (tés) dias coaridos, ê do recebimento da
Ordem de Íomecimento, emitida pela Secrelaria solicitânte do Município de Chã Grande, no horário de 07h00min
as 'l3h00min.

Parágrefo Segundo: Os produtos serão recebidos deÍinitivamente após a verifcaÉo da qualidade e quantidade
dos produlos e consequente aceitação, mediante atestado do setor responsável.

Perágrafo Têrceiro: O prazo dê validade dos produtos, nâo poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir
da datâ de entrega dos respectivos produtos solicilados na Ordem de fomecimento emitida pela Secretaria
solicitânte do Município de Châ Grande.

PaÉgrafo QueÉo: O transporte, Érga e a descãrga dos produtos corrcráo por conta da Contratada, sem
qualqueÍ custo adicional solicitado posteriormente ao lúunicipio.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deÍinitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos rêsultantes da inmrreta execuÇão do contrato.

Perágrâfo Sexto: A Contralada ficará obrigada a trocar o produto que vier a sêr recusado por não atender à
especiÍicaçáo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrele qualqueí ônus à administraçáo ou
importe nâ relêvânciâ das sanÇóes previstas na legislação vigente. O prezo paftr êntrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação à contatada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicaçáo das penalidades.

PaÉgrafo Sétimo: Os produtos seráo recebidos de modo imediato e deÍlnitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedor beneÍiciário os pâdrões âdequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisqueÍ
irregularidades detecladas quando da utilizaÉo dos mesmos.

Parágrafo Oitâvo - Será designaCo o servidor Sérg io Fêrnandes de Carvalho, Secretário l\run de Governo,
FISCAL DOmatricula 346922, e a servidora Cristiânê Mâria dâ Silva, copeira, matricu 344593. co

CONTRATO, rêsponsável pelo acornpanhamento e fiscalizaçá dao ,an em registro

a
\-I
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próprio todas as ocorrências relacionadas à execuÉo e determinaÉo, tudo o que for necessário à regulanzaÉo
de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO - A subcontrâtaçáo dependê de autorizaÉo prévia da
Contrâtante, a quem incumbe avaliar se a subcontratâção cumpre os requisitos de qualiíicação técnica, além da
rêgularidade fiscal e trabalhista necessários à execuçáo do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execuÉo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar partê do objeto deste termo dê rêferência, até o limite máximo de 30%, com prévia
aulorizaÉo do Municipio de Chã Grande.

PaÉgrafo Segundo - Em qualquer hipôtese de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, câbendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçáo das atividades da
subcontratação, bem como respondeÍ perantê a Contratante pelo rigoÍoso cumprimento das obrigações
conlratuais correspondentes ao objeto da subcontrataÉo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - É responsabilidade da CoNTRATADA a
execução objeto contratual em eslreita observância da legislação vigente para contrataçóes públicas, as
especiÍicaçóes técnicas mntidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigações:

e) Fomecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposla,
com indicações Íeferentes à marcalfabricante, ficando suieita à multa estabelecida no contrato, bem como
às prescriÉes da Lei das Licitaçóes e Contrãtos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuçáo do mnlrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, com as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao châmado e/ou à coneçáo do defeito dentro do prâzo estabelecido neste instrumento. A Náo
realização dentro do prazo, a Conlratada eslará suieita à multa estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçóes de suà proposta, os acréscimos ou supressões do Íornecimento orâ
contratado, que porventura se Íizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre exlrãvios ou danos ocorridos no trânsporte dos objetos,
qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, poÍ escrito, â Contratante, qualquer fato e)ÍraordináÍio ou anormal que ocorrer no
fomecimento do objelo conlratado,
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiçáo do objeto, em caso de
reposiÉo do mesmo;
h) Preslar esclarecimentos ao ContÍâtante, quando solicitado, no que for referenle à entrega e a quaisquer
ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabiladade pelos dânos evêntuais causados à @ntratante ou a terceiros no
fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à Ílscalização ou
acompanhamento realizado pela Contratante,
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçóes sociais
previstos na legislaÉo social e tÍabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época prôpria, vez que os
seus empregados náo mantêrão nenhum vincuto empregalicio com o MUNICÍPlO;
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fscais e comerciais resultântes desla contrataÉo;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produio objeto do presente ContÍato, e todos os ônus, relativos
ao fornecimenlo, inclusive frete, desde a crigsm até sua entÍega nc local de deslino, bem como cumprir, as
noÍmâs adequadas relalivas ac transporle do produto objeto do presente termo,
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer rnultas ôu despesas de qualquer natureza em decorrência de
descumprimento de qualquer ciáusula ou mnCiÉo do mntrato, dispositivo legal ou regulamênto, por sua
parlei
o) Observar rigorosamenle todas as cspecificâçóes gerais. que originou esta contratação e de sua
proposta:
p) NIanteÍ número telefônico e e-mail atuêlizados de escritório ou ÍÍ.na pata contato e intermediaçáo junto
à contratante.

cúusuLA DÉcrMA - oAs oBRTGAÇÕES DO cONTRATANTE - São obrigaçoes do lvlunicipio de Chá Grande

a) Receber o objeto nas condiÇões estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de Rêferência
e da pÍoposta para fins de aceitaÇão e recebimento deÍinitivo
c) Comunicar à Contratada, por escrito,
fornecido para que seja substituido, repa

impeÍfeiÇóes, falhas ou i laridades veriÍi no objeto
ra ou corrigido;
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e) Apresentar documentação falsâ;
b) Enseiar o Íetardamento da oxecuÉo do objêto;
c) Falhar na exêcuÉo do contrato;
d) Nào assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido:
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a pÍopostâ;
g) Dêixar de entregar documentaÉo exigida no ceítame;
h) CometeÍ fraude fscal:
i) Fizer dôclarâçáo falsa.

PaÉgrafo Primeiro - Para condutas descrilas nas alíneas "a', "d', "e", "f, "9"; "h' e "i", seÍá aplicada multa de no
máximo 30% (trinla por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alínea "b". estará confgurado quando a
Conlratada:

a) Oeixar de iniciar, sem causa juslificada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomecimenlo:

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

Perágrafo TeÍcêiro - Será deduzado do valoÍ da mull,a aplicada em razáo de falha na exe€ução do contrato, de
que trata a alinea 'c', o valor relativo às multas aplicâdas em razão do Parágrafo Sexto.

ParágrãÍo Quarto - A falha na execuÉo do contrato prevista no subitem "c" estará conÍigurâda quando a
Conlratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item Parágraío Sexto desta
cláusulâ, respeitada a graduaçáo de infrações conforme a tabela '1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulalivamente.

TABELA í

Parágrâfo Quinto - O compoÍtamento previsto no Parágrafo OuaÍto estará configurado quando a Contratada
executar atos tais crmo os descritos nos aíigos 92, parágrafo único,96 e 97, parágraÍo único, da Lei no

8.666í993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimênto das obrigações contratuâis, a AdminisÍação aplicará multas conforme a
gÍaduaçáo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

0 2yo sobre o valor da ordem aie foÍnecimento a ue se tefere o descu rimento da ob
0 47o sobre o valor da ordem de fornêcimênto â ue se rêfere o descu rimento da ob
0.87o sobre o valor da ordem de fornecinrênto ê U Íefere o descu riment ob

a
â
a

1 2

2 3
3 4
4 5

5 8
6 10

Grau
1

2
3
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d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçóes da Contratada através de servidor responsável
designado;
e) Efetuar o pagamento à Corlralada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e Íorma
eslabelecidos nesle Contrato;
0 Fornecer atestado de câpacidãdê técnrcâ quando solicitado, desdê que atendidas às obrigações
contratuais,
g) A AdministraÉo não respondeÍá poÍ quarsquer compromissos assumidos pela Contratadâ com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do conlralo, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decoÍrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRÂ - DAs PENALIDADES - com Íundamento no Art. 7" da Lei Federal n.o
10.52O12OO2, ficará impedido de licitar e contratar com a AdministraÉo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem pÍejuizo de multa dê até 30% (trinta por cento), do valor eslimado para ARP e demâis
cominações legais, nos seguintês casos:

a



4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação
5 3,27o sobre o valor dâ ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da ob.igação
6 4,0% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obíigaçáo

ÍABELA 3
Item O€scrição GÍau lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
oermanente, ou deixâr dê providenciar recomposiÇão complementar.

2 Por Ocorrêncaa

2
Fornecer informaÉo pérfida de fornecimento ou substituir material licitado por

outro de qualidade inÍerior
2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de forÉ maior ou caso Íortuito, os
Íornecimêntos contíátâdos.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

4 Utilizar as dependências da Contratânte para fins d iversos do objeto do contrato 5 PoÍ Ocorréncia

5
Recusar a erecução de fomedmento determinado pela FiscalizaÉo sem motÚo
justificado

5 PoÍ Ocorrência

6
Pêrmitir situação que cíe a possibilidade de causar ou que c.ruse dano fisico,
lesão corporal ou consequênoas letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisqueí equipamentos ou matedais de
consumo prcvistos em contrato, sem autorizaEaolqllq

1
Por item
ocorrência

e poÍ

PARA OS

Parágrafo Séümo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Confatada juntamente com a de impedimento de

licitar e contratar estabelecidâ no CapuÍ desta cláusula.

parágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a crntar
da aplicação da penalidade, a Contratada mmeler a mesma infraÉo, câbendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuizo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicadâ sem o devido Processo AdministÍativo de Aplicação de

Penalidade - PAAP, devendo ser observedo o disposto no Decreto Estadual no 42.191/20'15 e no Decreto Estadual
no 44 948'12017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competenle, o valor da multa poderá sêr descrntado do pâgamento a

ser efetuado ao @nlratado.

parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sanÉo de multa indicados no

Parágrafo Dêcimo acima, o contralado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)

dias, contados do recebimento da crmunicaÉo oÍicial.

Parágrafo Décimo Segundo - DecoÍído o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o conlralanle
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaÇÕes excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a relenÉo cautelaÍ do valor da multa antes da conclusâo do procedamento administrativo.

cúusuLA OÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexec uçáo total ou parcial do presente Contrato ensejará
a sua rescisão, com as consequências contratuais e âs previstas em lei ou regulamento

Parágrefo Primeiro - lnadim Dlemento imoutável à contratada O contratante poderá rescindir
âdministralivamente, o presente Contrato nâs hipótesês previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenizaÉo, sem prejuizo das penalidâdes pertinentes em processo

administÍativo regular.

Parágrafo Segundo - O presentÊ Contrato poderá ser rescindido consensualmenle, mediante a ncia da

hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93

1
e porPor item

oconênciaMânter a documentaçáo de habilitaçâo atuallzadâ8

1 Por OcorrênciaI lo contrato ou determinado pela FiscalizaçãoCumprir horário estabelecido pe

1 Por ôcorrêncie10
CumpriÍ determinaÉo da Fiscalização para controle de
funcionários.

acesso de seus

Por Ocoríência2CumDrir determinâcão formal ou instruÇáo complementar da FiscalizaÉo.11

3
PoÍ item e por
ocoÍÍência12

Cumprir quaisqueÍ dos itens do contraio ê seus anexos nâo previstos nesta tabela
de multas, após íêincrdência formalmente notificada la unadade fiscalizadoía

1 Por dia13
Entregar a garantia contÍatual eventualmente exigida nos teÍmos e pÍazos
estipulados
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Parágrafo Terceiro - O presentê Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acôrdo entre as partesi
reduzida a termo no processo de licitâção, desde que haja conveniência pâra a AdministÍaÉo. Artigo 79, Il da Lei
8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Conlrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo processual
vigentê. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Perágrafo Quinto - Quando â rescisâo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do ariigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contralada será esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.ôô6/93.

Parágrâfo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será píecêdida de autorizaçâo escrila e fundâmentada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS OO CONTRATO - Constituirá encârgo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decrrrentes da execução do objeto deste Contrato.

Perágrafo Único: Seráo da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, deconentes da execuÉo do Contrato. AÍtago 71 da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉctMA QUARTA - oos necunsos oncauexrÁntos - As despesas decoÍrentes deste
Contrato coÍreráo por conta dos recursos a seguir especiÍicados:

CúUSULA DÉCIMA QUTNTA - DA RESPONSABILIDADE clvlL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier â soÍÍer o contrâtante, ou terceiÍos, em Íazão de aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independenlemente de oulÍas cominaçôes contratuâis ou legais a que estiver sujeita; náo
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalÉaÉo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA sExTA - oos AcRÉsclMos E SUPRESSoES - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrãÍo primeiro do artigo 65 da Lei n"
8.66ô/93.

CúuSuul OÉCtUa SÉrtua - DAS ALTERÂCÕES - As alteraçôes, porventura necessárjas, ao bom, e Íiet
cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, alravés de Termo
Aditivo.

CúUSULA DÉClmA OITAVA - DO FORO - O FoÍo do presente Contrato será o da comerca de Gravatá/PE,
excluído qualqueí outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Conlrato em quatro vias de igual teor, e para SO

legal, na presença das têstemunhas que também assinam
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