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PROCESSO LICITATORIO NO Oí OI2O22

CONTRATO N.O 208/,2022, QUE ENTRE S' CELEBRAM O
MuNtcÍpto DE cue GRA^IDE/pE E A EMqRESA
D'STR,BUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
LTDA ME, PARA OS F'AJS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2022, cie um lado o MUNICíPIO Oe CnÃ GRANDE com sede e foro
em Pernambuco, localizada à Avenida São José, no 101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o
no íí.049.806/000í-90, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude, Sr. Joe! Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por meio do
Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no
027.009.264-12, EM GONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Femandes de Carvalho, brasileira,
divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade no 3.581.163 SSP/PE, CPF no 649.4ô8.864-00, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Distribuidora de Produtos agreste
Meridional LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o no 40.875.269/000í-50, estabelecida à Rua Sargento Silvino
Macêdo, No 03, São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.295-280, neste ato representada por sua representante
legal, Sra. Raíssa Rabêlo Ferreira, portadora da Carteira de ldentidade n" 4.007.225-8, expedida pela Secretaria
de Defesa Social do Estado de Alagoas, CPF n" 136.619.254-07, doravante denominada GONTRATADA,
pactuam o presente Contrato, cuja celebração ê decorrente Processo Licitatório no 0í0/2022 - Pregâo
Eletrônico no 00712422 - Ata de Registro de Preços n" 02512A22 - doravante denominado PROCESSO e que se
regerá pela Lei Federal no 8.666 de 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, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípics da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

clÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de material de Iimpeza, descaÉáveis, higiene
pessoal e artigos infantis destinado às diversas secretarias do Município de Châ Grande e demais órgãos
Participantes, conforme especiÍicações e quanticlades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de transcrição.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato nâo p;ü:lá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

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

cúusuLA TERCETRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 3í de dezembro de 2»22,contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

cúusulA QUARTA - DO VALOR E COt'lDtCÕES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse.Contrato o vator.de R$
5.34í,50 (Cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) referente ao valor total do objeto
previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conforme
detalhamento a seguir:

Líquida para piso - princÍpio ativo sclverrte de petroleo,
composição básica silicone, parafina, formol, corante,
conservante, perfume e outras substâncias qLiímices
permitidas, teor não voláteis mínimo 3,5o/o na cãtegüria pronto
uso, acondicionacio em frasco o!ástico, caixa conl 04
bombonas contendo 5 litros cacla. Produio coi*n Registro Íio
Ministério da Saúde.

\/

\rrr/

01
Acido Muriático liquido coÍi'rposto de hcl + h?A incolor pl
limpeza êrx qeral, em embalaoem Ce 01 iitro.

Litro Limpa Tudo 15 6,90 103,50

04
Alcool Etílico - com teor alcoolico entre - hidi'atacic, embalacio
em frasco plástico de 500 ml. Caixa cl12 unitjacjes.

Caixa Bellobella 02 42,00 84,00

06

Bacias em polipropileno de alta densidede (PkAD), aita
resistênc;,a a impacto, paredes e funcjo i'eforÇados. O produto
deve ter registro do lnmetro, na cor azul, capacldaCe oara 15
litros.

Unidade Merconplast 12 9,50 1 14,00

11 Balde plástico com capacidade para 2A litros. Unidade Merconplast 12 10,0( 120.00

í3 Caixa Becker 06

{/,

49,00

U
299,00
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Copo descártável confeccionado clm resiná termoplástica
branca ou translúcida com capacidade de 50 ml, medindo
aproxlmadamênte 5,0 cm de diâmetÍo na boca,3,0 cm de
diâmetro no fundo e 4,0 cm dê altura. Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas,
rachaduías, furos, deformaÉes, boícjas afiadas ou rebarbas,
náo devem apresêntar sujidades interna ou extemamente.
Acandicionado conforme praxe do fabÍicante, em embalagem
plásticâ na câixa com 50 tiras com 100 unidades câda, de
forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu
uso A embalagem deverá conter extemamente os dados de
identiflcação, procedência e quantidade. Deverá atender as
clndiÇôes qeíais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.

Caixa Cristal
Copos

12 47.OO 564 00

Desodorizadoí ambiental - ae.ossol, na fÍagrância de lavanda
suave, álcool etllico, nitrito de sôdio e água, em frasco de
aluminio com 400 ml em caixa @m 12 unidades. Produto ci/

registro no Ministério da Saúde.

Caixa Glade 03 89,00 267.00

25
Escovão plástico para limpeza em geaal oval, cerdas e
suoorte olástico medindo aproxrmadamente 12x6x4cm Unidade Condor 10 3.20

26 Espanador de pó limpa poeira com 3scm Unrdade Cristal 02 12 00 24.00

30

Fósforo, conÍeccionado êm madeira de primeira quãlidade,
âcabamento peÍíeito. com pontâ âbrasiva, medindo
aproximadamente 6 cm de comprimento total. Acondicionado
em caixas resistentes contendo aproximadamente 40 palitos,
reembalados em fardo com 20 maços, de foíma a gaíantir a
intêgridade do prodúto até seu uso. A embalagem dêverá
conter externamente os dados de identmcâçâo, procedência e
quântidade.

Fardo Parana 05 45,00

Gua.danapo de papel medindo 23 x 22 cín, folhas simples,
liso, na cor brancâ, superioí a 70%, máximo de 15 mrÍúm'.
Pacote com 48 unidades

Pacote B.asileiro 12 1,90 22.4O

lnseticida aerossol - ingredientes ativos d-alekina 0,'135%, d-
tetrametrina 0,10%, permetrina 0,10%. Composição
ingíedienles etivos, veículo, propelentês, aditivos e
antioxidantes. uso de água como solvente, com trava de
segurança. Contendo 300 mV2329 em caixa com 12
unidades. O produto dêve não conter clorolluorcaóono e ser
eficaz conka: moscas. moseuitos ê baralas-

Caixa SBP 04 95,00 380.00

Lixeira plástica com acionamento dã tampa por pedali com
câpacidade para 50 litros. Medilas: ,14cm (laeuta):72crn
laltura): 33cm (comorimênto)-

Unrdade Bralimpia 08 99,00 792,00

Pá de iixo plásticá - de polipropileno, dimensão
(285comox215larox87aft .) mm. Dú2ia Cristal 12 5,50 66.00

45 Papel filme de PVC; plástico; transparente: pâra envotue.;
proteger; conservar; 28cm de sspessuía; íolo com 30 metros Rolo WYDA 6,30 12,60

Papel Toalha rolo de 22 crn, fardo com 24 rolos medindo í4
cn x 22 qn cada Íolha dupla picotada e gofrada. 100%
celulose.

Fardo Dubelle 12 49.00 588.00

50

Pedra sanitária com suporte para vaso sanrtário com
fÍagrâncias, em consistência sólida. eucalipto, floral, lavanda
e pinho, composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Caixa
com 48 unidades

cxi48 Limppano 06 42.O0 252.00

52 Querosene. embalagem plástica com 1 litro com descrição de
fabricânte e píazo de validade Caixa com 12 unidades.

Caixa KAO 04 120.00 480.00

53

Rodo pere piso com cabo em madeira resistente e Íevestido
com plástico. base em plástico medindo 40 cm, com lâmina
de borracha dupla de excelente durabilidade a borracha deve
ulkapassaí â base em no min,mo 25 mm

Dúzia Cíistal 04 8,90 35,60

54

Sabão amarelo em tablete 200 gramas composição básica.
carbonato de sódio. corante cârbonato dê cálcio.
especúrcações corante e agua comum embalado em saco
plástÉo de 200 gÍamas, embalagens contendo 05 (cinco)
unidades. caixa com 50 unidades.

Caxa Espumil 12 48,00 576,00

Sabão de coco tablete com 200 q. Caixa d 5C unidades Caixa Espumil 04 55,00 220 00
63 Saco Plástico capacidade de 5 KG bobina L,nrdêde New Plast 10 26,00 260,00

14
Vassoura para vaso sanitário - escova para limpeza, com
cerdas de nyloni para limpeza em geral; câbo em plástico
medindo 17 cm, aproximadamente.

Drzia Cristâl 03 500 15 00

Parágrafo Primeiro - Os pagamenlos serão efetuados mediante crédito em conta corÍênte da contratada, por
ordêm banéria, em até 30 (trinta) dias mnsecutivos, a contar do rec€bimento d mantidas

32,00

9,00

40

02

49
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mesmas condições iniciais de habilitação e câso náo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contralada.

PaÉgrafo Segundo - Os pagamentos serâo realizados inlegralmente, em conespondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Têrceiro - A nota Ílscal devidamente ateslada deverá ser apresentada na Secretaía de Finanças do
Municipio de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida Sáo Josê, n" 101, Centro, Chã Grande/PE.

PãrágreÍo Quaíto - Por ocâsião do pagamento a contratada deverá âpresentâr:

â) CertiÍicâdo de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidâdê com o FGTS,
b) Cerlidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
c) Certadáo Negativa de Oébitos Trabalhistas - CNOT, expedidâ pela Justiçá do Trabalho,
comprovando a inexistência de dêbitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual ê Municipal do domicilio ou sede da contratada.

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

Perágrâfo Sétimo - Nenhum pagamênto será eíetuado à adjudicatária enquânto pendente de liquidaÉo qualquer
obrigação. Esse íato náo será gerador de direito a reajustamento de preços ou â atualização monetária.

Perágrafo Oitâvo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer ciÍcunslância que
desaconselhe o pagamênto, seÍá devolvida à contratada, para coÍreção e nesse caso o prazo previsto no
parágraÍo primeiÍo será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamenlo será iniciada a partir da
respectiva regularizaçáo.

Perágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamenlos imputáveis à conlratada não gerârâo direito a qualquer
atualizaçáo.

Parágrafo Oécimo - A adjudicatária náo poderá apÍesentar nola Íiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Paégrâfo Décimo Primeiro - Deverão eslar inclusos nos pÍeços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tÍibulos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdênciáÍios, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra nalureza rêsultantes da execuçáo do contrâto.

CúUSULA Qutxta - Oa lfualtzaCÃO fuOruerÁntl - ororÍendo atraso no pagamento, e desde que para
tanlo, a conlratada nâo tenhâ concorÍido de alguma forma; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variaçáo acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre a data final prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realizaÉo.

CúUSUIA SgXfl - DO REAJUSTE - Nâo será concedido Íeajuste ou correção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica asseguÍado o reequilibrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mêdiante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocâçáo da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficientemente comprovada através de
documento(s).

cúusuua SETIMA - DA ExEcucÃo Do oBJETo Do coNTRATo - os produtos adquiÍidos deveráo ser
entregues no AlmoxariÍado Central, localizado na Ruâ Joaquim José Miranda, nô 19-A - Manôel Simões Barbosa -
Châ Grande - PE (Salão Paroquial), ocasiáo enr que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a
verificaÉo se estão de acordo com as carâcleristicas e quanlitativos descritos na Ordêm deFornecimento.

Perágrâfo Primeiro: Os produtos deveráo ser entregues ern até 03 (três) dies corridos, e do Íecebimento da
Ordem de Íornecimento, emitida pelas Secretarias solacitanres do Municipio de Chã Grande, no horário de
07h00min as í 3h00min.

Parágrefo Segundo: Os produtos serão recebidos deÍinitivamente após a qualid e quantidade
dos produtos e consequente aceitaçáo, nrediante atestado do setor responsável

Av. sôo José, n' l0l, Cenlro, Chô Grondê-PE, CEP 55.ó3ó-m0
E-moíl ouvidoíio@hogronde.pe.gov.bÍ |

Íêlêíonê:81 3537-1140 | CNPJ: I1.M9.80ó/m0l -90
Site www.chogíonde.pe.gov.bÍ

Parágrafo Quinto - O pagamento será íealizado, após a apresentaÉo pela Contratada da nota fscal
devidamênle prêenchida e indicaÉo do banco, agência ê conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.
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PeÉgrâfo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, nâo poderá ser infeÍior a 06 (seis) meses conlados a partir
da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento emitida pelas Secretarias
solicitantes do Municipio de Chã Grande.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correráo por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Municipio de Chã Grande.

ParágÍafo Quinto: O Íecebimento provisório ou deíinitivo do sêrviço e do objêto náo exclui a Íesponsabilidâde da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.

Perágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e deÍlnitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedor b€neficiário os padróes adequados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidâdes detectadas quando da utilizaÇáo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - SeÍá designado o servidor Sérgio Fêrnandês de Carvelho, Secretário Municipal de Governo,
matrÍcula 346922, como GESTOR DO CONTRATO e a seÍvidora Cristiane MaÍia da Silva, copeira, matricula no

344593, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as omnências relacionadas à execuÉo e determinaÉo, tudo o que
Íor necessário à regularização de falhas ou defeitos observadcs na execução do Contrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBCoNTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de autorização prévia da
ContÍatante, a quem incumbe avaliar sê a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da
regularidâde fiscâl e trabalhista necessáÍios à execução do objeto.

PaÉgrafo Primeiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sêm prêjuizo das responsabilidadês contratuais e
legais, poderá subcontratar paÍte do objeto deste termo de rêferência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização do Municipio de Chá Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrâtaÉo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada p€la perfêita execução crntíatual, cabendo-lhe realÉar a supervisáo e coordenação das atividades da
subcontrataçáo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumpÍimento das obrigaçóes
contratuais correspondentes ao objeto da subconlrataçáo.

cúusuLA NoNe - oes oentcacoes oa coNlnÀtaol - E responsabilidade da CoNTRATADA a
execuçáo objeto contratual êm estreita observância da legislaçáo vigente para contratações públicas, as
especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostâs, assumindo inlegralmente
as sêguintes obrigações:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma dê êntrega estabelecidos no Termo de Refêrência e na propostâ,
com indicaçóes reÍerentes à marcâ/fabricante, Íicando su.ieita à multa êstabelecida no contrâto, bem como
às prescriçóes da Lei das LicitaçÕes e Contratos Administrativos, Íespondendo pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante todâ a vigência e execuçáo do contrato, em compatibilidâde com as obrigações
assumidas, com as condiçôes de habilitação e qualiÍicação exigidas no Termo de Referência;
c) Atender ao chamado e/ou à coÍreÉo do deíeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Náo
realização dentro do prazo, a Contralada estârá sujeita à multa estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua proposta, os acréscimos ou supÍessões do fornecimento ora
contratado, que porventura se Íizerem necessários, â critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou dãnos ocorridos no transporte dos objetos,
qualquer que seja sue causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante. quaiqueÍ fato extraordinário ou anormãl que ocorrer no
fornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decoírentes dê uína eventuâl substituiçáo do objeto, em caso de
reposiÇáo do mesmo;
h) Prestar esclarecimentos âo Contratante, quando solicitedo, no que for reÍerente à êntrega e a quaisquer
ocorrências relacionadas aos produlos,
i) Assumir integÍal responsabilidade pelcs danos
fornecimento ora ajustado, não excluindo ou
acompanhamento realizâdo pela Contratanle;

eventuais causados à
Íeduzindo tal respon

tratante ou a teÍceiros no
à Íiscalizaçâo ou

Parágrafo Sexto: A Contratada Íicará obÍigada a trocar o produto quê vier a sêr recusado por náo atender à
especiícáÉo do Anexo ll/Ordem dê Fornecimento, sem que isto acârrete qualquer ônus à âdministraÉo ou
importe na Íelevância das sanções previstas na legislaÉo vigente. O pÂzo pa,a entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 48 (quarentâ e oito) horas contadas em dias úteis, a contar da notificaçào à
contretâda, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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i) Assumir responsabilidade por todos os gastos com êncârgos prêvidênciários e obrigaçôes sociais
previstos na legislaÉo social e trabalhista em vigoÍ, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empÍegados nâo manterão nenhum vinculo empregaticio com o MUNICÍPlO;
k) Responsabilizar-se por lodos os encargos fiscais e comeÍciais resultantes desta contÍataçâo;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relâlivos
ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem alé sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as
normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica:
n) Rêsponsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de quâlquer natureza em decorrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato. dispositivo legal ou regulamento. por sua
paÍlei
o) ObseÍvar Íigorosamente todas as especiÍicáçóes gerais, que originou esta conlrataÉo e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritóÍio ou 6rma para contato e intermediação junto
à contratante.

cúusuLA DÉctMA - DAS OBRTGACÕES DO CONTRATANTE - São obrigâções do N,runicipio de Chã
Grande

a) Receber o obieto nas condiÉes estabelecidas neste Contrato,
b) Vêrificar a conformidâde dos bens Íecebidos com as especificaÇões constantes no Termo de Reíerência
e da proposta para fns de ac€itaçao e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Contratâda, poÍ escdto, sobíe imperfeições, falhas ou irÍêgularidadês verifcádas no objeto
foÍnecido parâ que sejâ substituido, reparado ou coÍrigidoi
d) Acompanhar e Íjscalizar o cumprimento das obrigaçóes da ContÍatada airavés de seÍvidor Íesponsável
designado;
ê) Efêtuar o pagamênto à Contratada no valor corÍespondenle ao fornecimento do objeto, no pÍazo e forma
estabelecidos nesle Contralo;
0 Fornecer ateslado de capacidade técnica quando solicitado, dêsde que atendidas às obrigaçôes
contratuais;
g) A Administraçáo nâo responderá por quaisqueÍ compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculadas à execuÉo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em deconência de ato dâ Contratada, de sêus êmpregados, prepostos ousubordinados.

cúusuLA DÉclMA PRIMEIRÂ - DAs PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal n.o
10.52012m,2, ,icará impedido de licitar ê contÍalar mm a AdministraÉo Públicá Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de multa de atê 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentiação hlsa'
b) Ensejar o rêtardamento dâ execuçáo do objetc;
c) Falhar na execução do conirato;
d) Não assinar a Ata de Regislro de Preços e Contrâto nu prazo estabelêcido;
ê) CompoÍtaÊse de modo inidônêo;
f) Náo mantiver a proposta;
g) Oeixar de enlregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude íiscal:
i) Fizer declaração falsa.

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomecimentoi

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicâda em razáo de falha na execução do conlrato, de
que lrata a alinea "c", o valor Íelativo ás multas aplicadas em razáo do Pârágrafo Seío.

Peágrafo Quarto - A falha na execuçáo dc contÍato prevista no subilem c gurada quando

Chã Grande

Parágrâfo Primeiro - Pâra condutas descritas nas alineas 'a", 'd", "e", "f', '9"; "t " e "i', será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cênto) do valor do ccntrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alínea 'b', estará conÍigurado quando a
ContÍalada:

b) Deixar de realizar, sem câusa justiÍicada, as obrigaçÕes deÍlnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.
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Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na labela 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infÍaçóes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamenlê.

TABELA ,I

Greu da lnfreção Pontos da lnfreçâo
1 2
2 3
3 4
4 5

8
6

Parágrefo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo QuaÍlo estará conÍigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, paÍág?lo único, 96 e 97, paÍágraÍo único, da Lei no

8.666/1993.

Pará9rafo Sêxto - Pêlo descumprimento das obrigações contratuais, â Administração aplicará multas conÍorme a
graduaçao estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

Grau CorÍeapondência
1 0,270 sobre o valor da ordem de fornecimento a que sê refere o descumprimento da obíigaÇáo
2 0,470 sobÍe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaçáo
3 0,8% sobre o vâlor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇáo
4 1,6% sobre o vâlor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

3,2yo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqaÇáo
6 4 070 sobre o valor da ordem de fomecimento a ue se reÍere o descu mento da ob

TABELA 3

PARÂ OS ITENS A SE IR

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá seÍ aplicada à Contratada juntamente de impedimento
licilar e contrâtar estabelecida no CapuÍ desta cláusula

Item Descrição Grau lncidência
,1 Execular foÍnecimento incompleto, paliativo, provisôÍio como por caráter

permanente, ou deixar de providenciar recomposiÇão complementar.
2 Por Ocorrênciâ

2
Fomecer informaÉo pérfida de fornecimenlo ou subslituir malerial
licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
SuspendeÍ ou interromper, salvo motivo de Íoíça maior ou caso fortuito,
os fomecimenlos contratados.

6
PoÍ dia e por tarefâ
desiqnada

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

5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimento determinado pela Fiscálizaçáo,
sem motivo justificado. 5

6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que câuse dano
fisico, Iesão corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrênciâ

Retirar das dependêncies do Contratante quaisquer equipâmentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaÉo prévia.

,1 PoÍ item e por
ocoríência

1
Por item e por
ocorrêncial\.4anter a documentaçâo de habilitaçáo atuslizada

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇão.

1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da Fiscâlização para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinação formal ou inslruçáo complementar da
FiscalizaÇão.

2 Por Ocorrência

3
Por item e por
ocorrência

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

1 Por dia'13 Entregar a garantia contrâtual evenlualmente exigida nos termos e
prazos estipulados.

5
'10
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PaÉgrafo Nono - Nenhuma penalidâde será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser obseÍvado o disposto no Decreto Estadual n" 42.'191/20'15 e no Decrelo Estadual
no 44 94812017

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

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sançáo de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notiÍicado para recolher a impoÍtância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do rêcebimento da mmunicação oficial.

PerágreÍo Décimo Segundo - Deconido o prazo previsto no ParágraÍo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobÍança judicial.

Parágrafo Décimo Tercêiro - A Administraçáo poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas,
eíetuar a retenÉo cautelar do valor da multa antês da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presenle ContÍato ensejará
a sua rescisão, com as consequências contÍatuais e as previstas em lei ou Íegulamento.

Parágrafo Primeiro - lnedinrplemênto imputável à contratada O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contralo nas hipóteses previstas no aÍtigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes em píocesso
âdministrativo rêgular.

PâÉgrafo Segundo - O presentê Contrato poderá ser rescindido corsensualmente, mediante a oconência da
hipôtese prevista no inciso XVll do aÍtigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - O presente Conlrâlo poderá ser rescindido amigavelmenie, por acordo entre as paíes;
reduzida a termo no processo de licitaçáo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lêi
8.666/93.

Parágrefo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido .iudicialmente nos lêrmos da legislação procêssual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

ParágÍafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamemo nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa d3 contÍatada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2'da Lei 8.666/93.

Parágrafo SeÍo - A rescisão adminislrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágraÍo 10 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Conslituirá encârgo exclusivo da
contratada o pagâmento de tributos, tarifâs e despeses deconentes da execuÉo do objeto deste Contrato.

PaÉgrafo Único: Serão da contratada lodas as despesas decoÍrentes de encargos trabalhistâs, previdenciários,
fiscais e comerciais, decoÍrenles da execução do ContÍato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

cúusuLÂ DÉcrMA QUARTA - - As despesas decorrentes deste
Conlrato correrão por conta dos recursos a seguir especiícados rgão: 14000 - Secretaria de Planejamento -
Unidade: '14001 - Secrêtâria de Planejamento - Atividade: 04.'121.417.2.51 - Manutençáo da Secretaria de
Planejamênto - Elemento de Despesa: (1110) - 3.3.90.30.00 - Mâterial de Consumo.

cúusuLA oÉCtua Qutl'lu - DA RESPONSABILIDAOE ClvlL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o conlratanle, ou teÍceiros, em razão de açâo ou omissão, dolcsa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaÉo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 d
Lei 8.666/93.

Parágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicâção da penalidade, a Contratadâ comêter a n)esma inÍração, cabendo a aplicaçáo em dobro das multâs
correspondentes, sem prejuízo da rescisáo contrâtuâ|.
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cúusuLA DÉclMA sExÍA - Dos AcRÉsclMos E suPRESsÔES - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no paÍágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no

8.666/93.

CúUSULA OÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERACOES - As alteraÇões, porventura necessárias, ao bom, e Íiel
cumprimento do objeto deste Contralo serão efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, alravés de Termo
Aditivo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente ContÍato será o da comarca de Gravatá/PE,
excluído qualquer outro.

E. por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e pa ra um só eÍeito

Secretário de Educaçâo, EspoÉes, Cultura, Turismo

;rl"fr*drf"-["
cPF/lüF No ó27.009.264-í2

OÍdenador de Despesa

r, 1o). 6sq,2g\- roç,

CP F Nô 649.468.
Ordenador de Despesa
Secretário de Governo

L PI-:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME
CONTRATADA

F

TESTEMUNHAS:
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legâ1, na prêsença das testemunhas que tambêm assinam.

e Juventude

tZ-,*.-
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