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PRocESSo LtctrATóRto N" o14tzoz2

CONTRATO N." 25812022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MuNtcípto DE cHA âRANDHpE E A EMpRESA vtvA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME, PÁRA OS
F'A'S QUE SE ESPECIFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o MUNIcíPlO DE cHÃ GRANDE com
sede e Íoro em Pemambuco, localizada à Avenida São José, no 101, Centro, Chá Grande - PE, inscrita
no C.N.P.J./MF sob o no 11.049.806/0001-90, neste ato representado pelo Secretário de Educaçáo,
Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Professor e
Farmacêutico, nomeado por meio do DecÍeto No 036 de 0'l de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE, CPF n' 027.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de
Governo, Sr. Sérgio Fêrnandes dê Carvalho, brasileira, divoÍciado, comerciante, nomeado por meio
do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n" 3.581.1ô3
SSP/PE, CPF n" 649.468.864-00, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Viva DistribuidoÍa de Produtos EIRELI
ME, inscÍita no CNPJ sob o n'20.008.83110001í7, estabelecida à Avenida A, S/No- Galpão A- Dom
HêldêÍ Câmara - Garanhuns/PE - CEP: 55.29$970, neste ato representada por seu íepresentante
legal, Sr. Silvandro Diego de Albuquerque FeneiÍa, portador da Carteira Nacional de Habilitação n'
04489071443, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF n"
071.955.62+41, doravanlê denominada CONTRATADA, pactuam o prêsente Contrâto, cuja
celebraÇão é decorrente Processo Licitatório n" 01412022 - Pregão Eletrônico n" 010/2022 - Ata de
Rêgistro dê Preços n" 03512O22 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei
Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiÍicaçóes 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 suplelivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornêcimento parcelado de Material de Expedienle
destinado às diversas Secretarias do Município de Chã Grande e demais Órgãos Participantes,
conforme espêciÍcaçõês ê quantidades indicadâs no Anexo ll, paÉe inlêgrante desle contrato
independente de transcrição.

Parágruço Primeiro - O presênte ContÍato não poderá ser objeto de cessáo 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 Chã Grande.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022,
contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaçâo pertinente.

cLÁusuLA QUARTA - oo vALoR E coNofÇÔEs DE PIGÀUEÀLTO - Atribui-se a esse contrato o
valor de R§ 9.204,46 (Novê mil, duzêntos e quatro rêaia e quaÍenta e seis cêntavos) refêrente ao
valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na
Cláusula Terceira, conÍorme dêtalhamênto a seguir:

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE aÍti lll da Lei í2312006

MÁRCA OUANT TotaloEscRrÇÃo

À,4asterprinl Paôote T3 4,00 52,0008

Bloco para Íecados e anotações, tipo post-it,
autoadesivo, confeccionado em papel 100% reciclado.
medindo aproximâdâmente 76xí02mm. Pacote
conlendo í2 unidades.

4.00 80,0016 Caneta Hidroqráfica oonta porosa - corpo plástiro, Leonora Carxa 20
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rigido, opâco, média. Jogo com 12 unidadês de corês
diÍeÍentes.

51

Grampo cobreado, para grampêador, pêntes com 105
grampos, tamanho 2ô16. Embalagem: caixa com 5000
unidades, com dados de identificaçáo do produto e
maÍca do fabricante.

Leonora Caixa 10 4,50 45,00

Grampo para grampoador, galvanizado, tamanho
23l13, útil para grampeador industrial, capacidade pâía
gÍampear de 50 alé 100 folhas. Embalagem: carxa com
2500 unidades, contendo a marca do fabricante.

Lêonora Caixa 14 9.00 126,00

53
Grampo tipo trilho (grampo tálho) 80 mm, íabricado €m
chapa dê aço reveslida, caixa com 50 pares-
Fabíicâçâo nacional.

ACC Caixa 14,00 308.00

66
Lápis marcã texto para textos, amarelo e vermelho
caixa cofi 12, ponta de ÍeltÍo, tinta à base de água e
corante, com mârc€ do fabricânte no corpo.

Lêonora Caixâ 08 16.00 128.00

67
Lápis para quadro bÍanco com 12 unidades, tintas à
base de álcool e po^ta dê acrllico. Composiçâo em
resina temoplásticá.

Leonorê Caixa 04 24,00 96.00

70

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura. cor preta,
200 Íolhas, dimensões 32O x 22O mm, numêrâdo
tipograficamentê. papel alta alvura 75 gr/m2.
Embalaqem gacote com 03 unidades.

Bâhia artes
gáficas Caixa '15 18,00 270,OO

Livro. protocolo, êncadsnado com 100 folhas. capa e
contra capa de alta resistáncia e dimensôês de aprcx.
2'15x160 mm- Embalaqêm gacote com 5 unidades.

Bahia art€s
gáIicas Pacote 18 8.00 144,00

74

Mina gralÍte diàíneko 0,7 mm, üpo 28. Embalagem:
pacote coín 12 tubos plásticos contêndo 12 (doze)
minas (unidad6), com dadoô dê identificâÉo do
Oroduto e marca do íabÍicante.

Lêonora Caixa 25 22,00 550.00

76 Papêl 40 kg quilos, dimensóes aprox. 660 x 960 mm.
pâcotê com 25o folhâs.

Pacote 10 26.63 266,30

78
Papel almaço, pâutado com margem, dimensóes aprox.
210 x 310 mm, dobrado ao meio, gramatura 559,
embãlaoem com 400 íolhas.

Jandaiâ Rêsma 08 25,00 200,00

80

Papel carbono, fino, recoberto em um dos lados por
uma mistura d€ cera, 01(uma) lace, na cor pr€ta,
dimênsôe6 220 x 330 mm. Embalagêm: caixa com 100
Ídhas, com dados de identificação do pÍoduto ê marca
do fabÍicaflte.

TRIS Caixa 10 28.00 280,00

108,1685

Papel Contact TÍanspaíente. EspecificaÉo:
Autoadêsivo em laminado de PVC. medindo: 45 cm x
25 meac. na cor transparente, com escala em
centímêkos, píotegido no vêrso, por papel siliconado.
UtilÉado para encapar 6 plastificâí livros, cademos ê
documentos. Rolo com 3 metros

PoliÍlx Rolo 08 13,52

89 Papêl íormato oíicio 2, .Ãt branca, dimensões aprox.
216 x 330 mm, qramaturà 75 q. Rêpoar Resmâ 10 29,00 290,00

90
Papel Íotográíco, 44, 180 gramas. Pacote com 50
Ídhas Masterpnnt Pâcote 10 25,00 250,00

96
Pasta AZ, caixa Çom 20 unidades, tamanho A4, lo,nbo
estreito.

Frama Caixa 14 230,00 3.220,00

s7 Pasta AZ, caixa com 20 unidd€s, tarnánho 44, lombo
larqo. Frêmâ Caixa 10 230,00 2.300,00

98
Pasta classiÍlcadora, êm PVC. transparente, com
prendedor mâcho ê Íêm6a êm PVC, dimensôes 230 x
340 mm. Embalaq€m Dacote com 10 unidades.

Fíamâ Pâcote 21 19.00 399,00

108
Prancheta em Duralex - com prendedor em melal no
lamanho ofÍcio.

Acnmet Unidade 23 4.00 92,00

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serâo efetuados mediante crédito em conta correnta da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento
definitivo, quando mântidas as mesmas condições iniciais dê habilitação ê caso não haja fato
impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os
produtos êíetivamente entregues no mês anterior ao do pâgamento.
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Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Sêcretaria de
Finanças do Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 10í, Centro, Chã
Grande/PE.

Parágrafo Ouarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Nêgativa de Debitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receita Fêdêral do Brasil;
c) Cêrtidão Nêgativa dê Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pêla Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicÍllo ou sede da
contratada.

Parágraro Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaÉo pela Contratada da nota Íiscal
dêvidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancáía da empresa que receberá o
valor do objeto.

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

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamênto será efetuado à adiudicatária enquanto pendente de
liquidaÉo qualquer obrigaçáo. Essê íâto não sêrá gêrador dê direito a reajustamento de preços ou à
atualização monetárie.

Parágrafo Oitavo - A nota Ílscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contÍatada, para correção e nesse caso o prazo
previsto no parágrafo primêiÍo será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamenlo será
iniciada a partir da respectiva regularizaÉo.

ParágraÍo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a
qualquer atualização.

ParágraÍo Dócimo - A adjudicatária não podeÍá apresêntar nota fiscal/Íatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

ParágraÍo Déclmo Primêlro - Deverão estar inclusos nos prêços apresentados todos os ga.tos do
frete, embalagem e lodos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, liscais,
comerciais ou de qualquer outra natureza rêsultantes da execuçáô do contrato.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou coÍreção monetária ao valoí
do Conlrato.

PaÍágrafo Único - Fica assegurado o reêquilÍbrio econômiccfinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fâto imprevisível nos termos e Íorma êstabêlecida no artigo 65, inciso ll, d da Lêi
8.666/93 mediante provocação da conlratada, cuja pretensão deverá estar suÍicientemente
comprôvada através de documento(s).

cúusuLA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos
deverão ser entregues na Secretaria Municipâl de Governo, situado na Avenida Sáo Jose, n' 101,
Centro, Chã Grande/PE, ocasião em que será procedida a conÍerência dos produtos entregues, e a
verificação se estão de acordo com as características e quantitativos descritos na Ordem de
Fornecimento.
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Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos definitivamênte após a vêriíicação da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitaÇâo, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser infeíior a 06 (seis) meses
contados a partir da data de enlrega dos respêctivos produtos solicitados na Ordêm de fornecimento
êmitida pêla Secretaria solicitante do Município dê Chã Grande.

ParágraiÍo Quaío: O transporte, carga e a descarga dos produtos conerão por conta da Contratada,

sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Município.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deflnitivo do serviço e do objeto não exclui a
íesponsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vieÍ a ser recusado por não
atender à especiÍicação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à
administração ou importe na relevância das sanções previstas na legislaÇão vigente. O PÍazo PaÍa
entrega do(s) novo(s) produto(s) será de até 02 (dois) dias útêis, a contar da notiÍicação à
contÍatada, às suas custas, sem preJuÍzo da apllcação das penalidades.

P ágraÍo Sétimo: Os produtos serão rêcebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de
responsabilidade do fornecedor benenciário os padróes adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizaÉo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Sárgio Fêrnandes de Carvalho, Secretário Municipal
de Governo, matrícula 346922, e a seívidora Cristiane Maria da Silva, copeira, matrícula no 344593,
como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaÇão da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execuÉo e determinaçâo,
tudo o que for necessário à regularizaÉo de íalhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontratação depende de autorização prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumprê os requisitos de qualificaÉo
técnicâ, além da regularidade fiscal e trabalhista nêcessários à execução do objeto.

PaÍâgraÍo Primeiro - A Contratada, na execuÇão do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
conlratuais e legais, poderá subcontrataÍ parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autorização do Município de Chã Grandê.

Parágrafo S€gundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, pe[manecê a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordênação das atividades da subcontrataçâo, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigações conlratuais correspondentes ao obieto da subcontratação.

crÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - E responsabilidade da
CONTRATADA a execução objeto contratual em estrêita observância da legislaçâo vigente para
contrataçôês públicas, as especiÍcaÇóes técnicas conlidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações:

a) Fomecer o obieto no gâzo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Rêfêrência e na
propostâ, com indicaçôes reíerentes à marcrfabricante, Íicãndo sujeita à multa estabelecida no
conlrato, bem como às prescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execuçâo do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, com as condições de habilitação e ificaçâo exigadas no Termo deq

Referência:

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias corridos, e do
recebimento da Ordem de fornecimento, emitida pela Secretaria solicitante do Município de Chã
Grande, no hoÍário de 07h00min as 13h00min.

WA **LEqu
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c) Atender ao chamado e/ou à coneção do defeito dentro do prazo estabelecido neste
instrumento. A Não realização dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida
noContrato;
d) AceitaÍ, nas mesmas condiçôes de sua proposta, os acréscimos ou supressões do
fornecimento ora contratado, que porventura se Íizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos
objêtos, qualquer que se.ia sua causa;
f) Comunicar, por escrito, à ContÍatante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocoÍrer no
fornecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes dê uma evêntual substiluição do obieto, em câso
de reposição do mesmo;
h) Prestar esclarecimenlos ao Contratante, quândo solicitado, no quê íor reÍêrente à entrega e a
quaisquer ocorrências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos evenluais causados à contratante ou a
tercêlros no fomecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento Íealizado pela Contratante:
i) Assumir responsabilidade poÍ lodos os gastos com encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislaçâo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na êpoca
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o
MUNICIPIO;
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscâis e comerciais resultantes desla contrai?ção;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presentê Contrato, e todos os ônus,
relalivos ao fornecimento, inclusive frete, dêsde a origem até sua entrêga no local de destino,
bem como cumprir, as normas adequadas Íelativas ao transporte do produto objeto do presente
lermo;
m) Entregar o produto acondicionado dê foÍma âdequada garantindo sua intêgridade fisica;
n) Responsabilizar-se por queisquer multas ou despesas de qualquer naturezâ em deconência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legâl ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as êspêcificações gerais, que originou esta contratação ê de
sua proposta;
p) Manler número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e
intermediação junto à contratante.

cúusULA DÉCIMA - DAS OBRlcAcÔES Do CONTRATANTE - São obíigaçóes do Município de
Chã Grande:

a) Receber o objeto nas condiçóes estabelêcidas nestê Contrato:
b) VeriÍicar a conformidade dos bens recebidos com as especiÍicaÉes constantes no Termo de
Referência e da proposta para fins de aceitação e recebimento deÍinitivo
c) Comunicar à Contratada, poÍ escrito, sobre impeíeições, falhas ou irregularidades verificadas
no obieto fomecido para que seia substituído, reparado ou conigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada através de servidor
responsável designado;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor conespondente ao Íornecimento do obreto, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
Í) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações contratuais;
g) A Administração não 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 decorrênciâ de ato da Contralada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ COM fuNdAMENtO NO Art. 7" dA LEi FEdETAI
n.o 10.52012002, ficará imoedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo
prazo 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 documentação falsa;
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Ensejar o Íetardamento da execuÉo do objeto;
Falhar na êxecução do contralo;
Não assinar a Ata de Registro de PreÇos e Contrato no prazo estabelecido;
Comportar-se de modo inidôneo:
Não mantiver a proposla;

) Deixar de entregar documentação exrgida no cerlamel
) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração falsa

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alinêas "a', "d', "e", "f,'9"; "t" e "i", será aplicâda
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

ParágraÍo Sêgundo - O retardamento da execução previsto na alÍnea "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Dêixar de iniciar, sem causa .iustificada, a execuÉo do contÍato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordêm de fornecimento;

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

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em raz-ao de Íalha na execução dô
contrato, de que trata a alínêa "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Ouarto - A falha na execução do contreto prevista no subitem "c" estârá configurada luando
a Contratada se ênquadrar êm pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item Parágrafo
Sexto deste cláusula, respeitada a graduaçáo de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos. cumulativamente.

TABELA 1

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estârá mnÍigurado quando a
Contrâtada executar atos tais como os descritos nos ârtigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo
único, da Lei n" 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a AdministÍação aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

b
c
d
e

0
s
h

1 2
2 3

4
4 5

5 8
6 10

Grau Corrêspondência

1
0,2% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que sê refere o descumprimer.o da
obrigaÇão.

2
0,4% sobre o valor da ordem de fomecimento a
obrigação.

quê se reÍere o descumprimento da

3
0,8% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
obrigação.

4 1,6% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se reíere o dêscumprimento dâ
obrigação.

5
3,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimênto da
obrigaÇão.

6 4,0% sobre o valor da ordem de fomecimgflto a que qgl4efere o descumprimento da{
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TABELA 3

P RA SEGUIR DEIXAR DE:

Parágrafo Sétimo - A sânÉo de multa poderá ser apliceda à Contratada juntâmente com â de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

PaÍágraÍo Oitavo - As infrações serão consideradas Íeincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicaÉo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infraÉo, cabendo a
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuÍzo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade sêrá aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo sêr observado o disposto no Decreto Estadual no
42.19'112015 e no Decreto Estadual n" 44.948/20'17.

Parágrafo Oécimo - A critério da autoridade competênte, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamênto a sêr êfetuado ao contratadô.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução dirêta da sançáo dê multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado sêrá notiÍicado para recolheÍ a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oÍicial.

PaiágÍaÍo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Item Grau lncidência

1

Executar fomecimento incompleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposiçâo
complementar.

Por Ocorrêírcia

2
Fornecer inÍormâção pêrÍida de fornecimento ou substituir
material licitado por outro de qualidade inÍerior. Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os fomecimentos contratados. 6

Por dia e por
tarêfa desiqnada

4 Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do
objeto do contrato. 5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de Íomecimento determinado pêla
FiscalizaÇão, sem motivo justiÍicado. Por OcoÍrência

6
Permilir situação que crie a possibilidade de causar ou que causê
dano físico, lesão cglporal ou consequências letais. 6 Por Ocorrência

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

1
Por item ê por
oconência

I Mânter a documentaÇão de hâbilitâção atualizada 1
Por item e por
oconência

9
Cumprir horário estiabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalização. 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinação da Fiscalização para controle de acesso
de seus funcionários. 1

11
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FiscalizaÉo. 2

Por Ocorrência

Por Ocorrência

't2
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabêla de multas, após reincidência formalmente
notiícada pela unidade fi scalizadora.

3
porPor item e

oconência

13
EntÍegar a garantia contratual êventualmente exigida nos termos
e prazos estipulados. 1 Por dia
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PaÍágrafo Dócimo TerceiÍo - A AdministraÇão poderá, em situações excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

cLÁusuLA DÉclí$A SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente
ContÍato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento-

Parágrafo Primeiro - lnadimolêmênto imoutável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presenle Contrato nas hipótêses prêvistas no artigo 78 I a Xll e XVll dâ Lei
8.6ô6/93 sem que caiba à contralada direito a qualquer indenização, sem prejuÍzo das penalidades
perlinentes em processo administrativo regular.

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

PaÍágrafo Tercôiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmênte, poÍ acordo entre as
partes; reduzida a têrmo no processo de licitação, dêsde que haja conveniência para a Administraçâo.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - Eslê Contrato podeÉ ser rescindido judicialmente nos teÍmos da legislação
procêssual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando ã rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll â XVll do artigo 78 da
Lei 8.666/93, sêm que hâje culpa da contratada será estia ressarcida dos prejuízos rêgularmente
comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2'da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

cúusuLA DEcltA TERCEIRA - OAS DESPESAS DO COI{TRATO - Constituirá encargo exclusivo
da contratada o pagamenlo de tributos, tarifas e dêspêsas decorrentes da execução do objeto dêste
Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contratiada todas as despesas decorrenles de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscâis e comêrciais, deconentes da execução do Contrato. Artigo 7'l da Lei 8.666/93.

CúUSULA DÉGIMA QUARTA - OS-As dêspêsas deconentes
desle Contrato coneráo por conta dos recursos a seguir especiÍcados: rgáo: 14000 - Secretaria de
Planejamento - Unidade: í400í - Secretaria de Planejamento - Atividade: 04.121.417.2.51 - Gestão
da Secretaria de Planeiamento - Elemento de Despesa: (1 110) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

cúusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABTUDADE CIVIL - A contratada Íesponderá por
perdas e danos que vier a sofrer o conlratante, ou lêrceiros, em íazeo de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus preposlos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que êstiver sujeita; não êxcluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçâo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA sExTA - DOS ACRÉSC|MOS E SUPRESSÔES - A quantidade inicialmenre
contraiada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previslos no parágrafo primeiro do
artigo 65 da Lei no 8.666i93.

CúUSULA DECIMA SETIMA - OAS ALTERACôES - As alteraçoes, porventura necessárias, ao
bom, e Íiel cumprimento do ob.jeto deste Contrato sêrão eÍetivadas na forma do artigo 65 da Lei
8.ô66/93, através de Termo Adilivo.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presenle ContÍato seÍá o da comarca de

AV. Sõo José, no l0l, Cenlro, Chô cíonde-PE, CEP 55.ó3ó-mO
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E, por estarem justos, e acoÍdados, Írmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um
só efeito legal, na presenÇa das testemunhas que lambém assinam.

':h&?orw*,fLcprr#r x. ózz.o os.264-12
Ordenador de Despesa

N
c çsç Zz\, - ça

Secretário de Educação, Esportês, Cultura,
Turismo e Juventudê

ME:

6si:ire
c F No 649

Ordenador de Despêsa
SecÍetário de Governo

CPF:

0
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Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira
VIVAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI IIE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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