
Chã Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DF tDucÀ,Ç/\O, ESPORTES, CULTURA, TURIS:IO E
;U\TENTUDE

PRÉGAO ÊLEÍRONICO N" O.1O/2022

PROCESSO LICITATORIO N. 01412022

CONTRATO N.'2IiO/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
sEcRErÁRrÁ DE EDUàAÇÀO, ESpoRrES, çULTURA,
IUR§MA E JUVENTIJDE DE cHÃ GRANDE E A
EMqRESA snrr couÉacp DE ARTtGos qARA
EscRtróRto E pApELARtA EIRELI ME, pÁRÁ os Fr^rs
AUE SE ESPECIFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 202?, üe urn lado a SECRETARIA OE EDUCAçÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANOE COM SêdE E ÍOrO EM
Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de DezembÍo, no'100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE.
inscrrta no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001-86, nesta ato ÍêpÍêsentado pelo seu Gestor e
Secretário de Educaçào. EspoÍtes, Cultura, Turismo e J(iventude Sr. Joel Gomes de Silva, Brasileira,
Divorciado, ProÍessor e Farmacêutico, nomeadc por meio cja Portaria No 007/2017 datada em
0210112017, pôrtâdor da Carteira de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12, no uso
da atribuiÉo que lhe confere o ORIGINê.L, nestÊ ato denominado simplesmente CONTRATAN tE, e a
empresâ ShiÍt Comércic dê Artigos para Escritório e Papelaria EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o
n' 31.059.319/00C1-1ô, eslabêlecida à P,l, .qnar ias Lr':ceroa de ./\ndracie, No 68 - Loja 01 - Jardim
Caetés - Abreu ij LirnalPE - CEP: 53.Sói;-::i.G, :rsste ,ri. ,epiesentada por seu representante legal. Sr.
Marcio Cardim Prates, po,tador da Caitsirã cê :.);Í)ir!aci.- N',i.432.619, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado dê Pcínaínbuci. i'.iii:Í,,ri N' 9..r7.431.824-68, doravante denominada
CONTRATADA, pactuam o pràsente Ccniíatc, cu;a celeoração ê decorrente Procosso Licitatório no
0141?02? - Prêgão Elatrànico no 0ID!2A?Z --Àta dê Rugistrú de Preços a" O37l2O?2 - doravanle
denominado PRCCESSO e q'..:e 3ír rrgeía Êela Lei i êdeíai n" 8.666 de 21 de iunho de 1993, e
modificações subsequentes; pelos teÍrnos da proposta venccdora, parte integrante deste contratoi pelo
estabelecido no Edital e seu3 encxos, ocios prereitos de direito público, aplicândo-se.lhes
supletivamente, os princípios dâ Teoria Gi:rar d,rs Coniratos t: as disposições dê direito privado;
atendidas as cláusulas. e condições que se eiuncianr a seguir:

cúusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO - Foínectmenro parcelado de matêrial de didático deslinado
as Escolas da Rede Municipal e Material de Expêdientê ciestinado às diversas Secretarias do
Município de Chã Grande e demâis Orgáos Participanles, conÍorme especificaçóes ê quantidâdes
indrcadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato iíidependente de transcrição.

PaÍágraÍo Primeiro - O píesênte Contrato nãc poderá ser obleto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA FINALIDAOE - O ob.ieto desie Contrato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da Secretaria Municip:rl de Eiucaçãc, Esportes, Cultura, Turismo e Ju,,entude
ê Departamentos correlacionados-

CúUSULA TERCEÍRA - A9_gBAZg * .J lrêsente Contratc, vigorêrá até 3't de dezembro de 2022,
conlâdos a partir de sua ãssinalura, poder,co cer orc!.r'ogaoo l)os termos da legislâção pertinente.

cúusuLA QUARTA - Do vALoR E cüiiDlÇOES b€ PAcAtrlENTo - Atribui-se a esse contrato o
valor de R$ 45.34'1,04 (Quarenta e citrco rnil tiazéntos ê quarerrta e um reais e quatro centavos)
referente ao valor total do objeto pÍei/lstc ne Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo
mencionado na Cláusula Terceira, cor'ltoi-rnc íjrtêllrãmenic a seguir:

SHIF1CO^4ÉRCOOÉ !,iean6rá!d@qí
ARNGôs PÂRArs.BroRror lgL'll?.1.*,,,.
P^P[L3 r05911 9000r l6

,1,, ,lt, il,n.t,,
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SEoRETARIA MUNtctpAL oe eoucaçÃo, EspoRrEs, oULTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

ITEM _ EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE o48 lll da Lei 123/2006

01 Abastecedor p/ lápis de lousa, caixa com 12 unidades Radex Caixa 10 41,99 419 0

02 Radex Unidade 4,29 47,19

03

Almofada para carimbo no 02, êm íêltro, em estojo plástico com
entitamento. cores vaÍiadas.
Apagador para quadro branco com suporte para Gubstituição de
almoÍada- ComposiÇâô: rêsinâ teímoplástica, EVA, fêltro. [Jnidade 60 3,SS 239,40

04
Apontador caixa com 24 unidades, com deposito, em resina
teímo plástica e lâmina êm âÇo cârbono. BRW Caixa 150 15,9S 2.398,50

05
Arquivo plástico (box) em polionda contendo refêrência.
conteúdo, data, locâl e mês. Polibras Unidade 5,1S 181.65

06
Bastão de cola quente (fna) dimensâo aprox. 5,6x30cm
composiÇão básica resina de EVA, resina tanquificante.

Luli 35,04 175,20

07
Bastão de cola quênte (média) dimensão aprox.'1 1 ,2x30cm
composiÇão básica resina dê EVA, resina tanquiÍicante. Kg 37.S9 183,95

09 Bola de sopro sacos com 50 unidadês diveÍsas corês cintilantes. São
Rooue Pacote 06 6,49 38,94

10
Bo.racha - látex naturai, lápis e graflte, retangular, 58x17x7mm,
bicolor. l\,4ercu Í Unidade 1.500 0,67 1.005,00

14
Caixa para conespondência simples em acílico resistente
transpãrente na cor crigtal Dara armazenamento de documentos.

Dello Unidâde 10 25,99 25S,90

Calculadora de mesa a pilha, com 12 dígitos operaçóes bársrcas,
visor com números graúdos, tamanho dê no mínimo 12x13 cm,
com pilhâs - gâranr â e mánual em português.

Unidade 07 15.99 '111 ,93

17 Caixâ 05 31,99 '159,S5

18 Caixa 07 28,99 202.93

19 Unidadê 40 1,49 59,60

20

Caneta ma.cadora, paÍa escrita em CD e diveNas supeíiciês,
com pontâ dê poliésteí de diâmêtro 0,9 mÍn, cor píeta, grâ.,âdo
no corpo â mârcã dc fâbricante. Embêlagem- caix'd cotít 12
canetãs, contendo dados de identilicêÉo do produto, dâta de

Caóono caxa com 100 unidades (preto e azul). dupia íace.
tamanho 44.
CIRW, vlrg€m, Capacidade para armazÉneg.m de 70C
megabytes de dados, or./ 80 minutos de áudro Slportar prâ\,ãÇào
de 4x a 12x' Face não gÍavável ,'c'scá .o,1 :deÍtiÍcaçãc Co

fabricante. capacidadê, velociCade máxi,,ra de grcvaçã,r, e
e§paço para escrha do conieúdo gravado ccín ieneÉ aprcpÍiêda.
Lacrâda com íllmê conlêndo êncaítê rêmovi.iêr Inieíno âo ectojô,
com idêntiÍicaÇâo do labricânte, capacidaoe e velocidadê máxima
de gravaçâo, para ser ulilizado como identiíicaçãc ê inCice.io

ClassiÍicador conr trilho de papelão, pacole corn 1C unidades,

Elgin

F,atna

riRw

fabri de validsõe

diversês coíês dimensão 335x235mm

contêúdo sêm abê4ura do

Caixa 03 16,9S 50,97

21 Caixa 15 2,59 38,85

Caixa 15

23

papel, êm aÇo niquelado, númcro 3/0(kês).
sendo 10 caixas com 100 ufidiCes cêda.
papel, em aço niquelâdo, número :ro(dJis).

sendo 10 caixas com 100 ünidedes cada.
papel, enr aço niquei3do, número 4/o(quaÍro).

sendo i0 caixas coÍr 100 uflrdâcrs ccda.

pêra

pal.a

para

Ecoclips

Ecoclips

Ecoclips

Clips
Embal

Clips
Embal

Clíps
Embal

Caixa 15 41,85

24 Ecoclips Caixa 15 3.78 56,70

26 Scrilex Câixa 400 5.99 2.3S6,00

27 Scrilex Caixa 100 17,99 '1.799,00

28

Clips para papel, em aço niquelâdo, númerc S{oilo). Embâlêgem
sendo 10 caixas com 50 unidades cada.
Cola colorida ceixa com 04 unidades,25g cãri.r únidadê, não
tóxica, alto relêvo, plastificântê, à base dê P.V.Á
Cola para isopoÍ de g0g, caxa com 06 unid.,dcs. Col:.pos,çáo

Colâ, líqulda, ê basc dê P.V.A, brânca. pêra rso em papel,
cerâmica, tecido, artesanato, frâsco pláliticc com 5C0 c,
Embalaeem caixa com 06 unidâdês.

acetato de ün la catalizador e álcool etílico

Cascola Caixa 15 61,99 929,85

29 09 13,99 125,91

10 13,99 139.90

31 08 21A32

32 07 33,99 237,93

Conêtivo, líquido, brânco, não tóxico, a basê de água,
dispersantes e titânio, secagem ráp:da. Emf,6lâgc:r conr 18 rnl -
caixa c/ 12 UNIDADES.

Envelope em papel Kraft, saco. sem impressãa, 1Bl':2lcm, cl]m

Envelope em papel Kraft, saco, sem impressào. 2sx35cm, m€oao

CâixaR3ciex

Embonachado, pacotes com '10. não tcricô ,':c Íormâto de

aba baâncô- Embâl êm caixâ conr 100 unidace3

branco. Emba:a em câixa com T0C riiioades.

ItsEL

Scrity

ScÍity

Pacote

Caixa

Caixa

40x48cm

com
Envelope em papel Kraft. saco. sem 'mpÍec..ii. 31r:l1c.n
aba, branco. Embalaqem carxa com tOLl '.rdrrlr .:zÃ\

coÍl
Scrity Caixâ 07 37,99 265.93

ITETI DESCRTçÂO IllARCÂ ur{loAoE QTD Unitário

11

BRW

Kg 05

Luli 05

Spiral
Dig t

38,85

30

AV. Sõo José, n' l0l, Cênlro, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-mO lTelefone:81 3537-1140 |tNPJ:'!1049.*Dô,Ofi0!.90
Ê-moil ouvidoÍlo@chogronde.pe.gov.br I Silê www.chogronde.pe.gov.bÍ
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SEâRETARIA MUN|C\PAL DE ÉDUCAçAO, ÉSPORTES, CULTURA, TURTSMO E
JUVENTUDE

Estêncil a álcool. caixa com '100 unidadês, coínposto de papel
couche 809, indicando espaço, limite e dimensáo, foímato
22x33cm.
Extrator de grampo. tipo espátula, om aço cromado, com marca
exposta e garântia do fabíicantê com aprox. dimensões de 15
cm. Embal caixa com 24 unidades.
Etaqueta adesiva, mate.ial pap€l alcâlino coÍ branca laÍg.: 210
mm comp.:297 mm, âplicâção impressora lnklet Lasêr, com 0l Corâcril

ueta Íolhas caixa com 100 íolhas.

ni ca .olonda e

Nobrand Caixa 12 27,99 335,88

38 BRW Caixa 04 127.96

39 Càtxa 05 28.9S 144.95

40 13 363,87

41 20 11,99

42 10 35.99 359.90

20 14.49

44

Fita adêsiva cÍepe, cor bege, dimensão 19 mm x 50 m. rcio com
0ô unidades.
Fita adesiva marom em polipropileno para empacotamenlô,

Fita adesiva, dupla fee. dimensóes aprox.25 mm x 30 Ín, rolo
com 08 unidades.
Fita adesiva, transparente. doÍso em celolaae ê adesivo enr
íesina de boÍíacha natuÍal. dimensões nrinifias 4.5 lhrn x 50 m.
Embalagem em íolo com dados de idei,tílcaçáo oo oÍoduto e

Fita adesiva, transpaaente, dorso em ceiofane e adesivo em
resína de bonachâ natural, dimensôes Íninimas'12 mm x 10 rn.
Embalagem com 10 rolos com dados de idsntificaÉo do produto
ê marca do íabdcanle

Paaole

Étjrôcel Pacolê

E L Ioc

ra45mmx50m com 4un d

Eurocel

Euroaêl

Pâcote

Pacole

Pacote
dimehsóes a

marca do rclo com 4 unidades

20 11,9S 239.80

20 12.99 259,80

20 16,9S 339,80

80 31,99 2.5s9.20

50.00 100.00
02 47,89 95,78
02 41.47 83.74

300 4,29

150

1.287,00

4.183,50

12 359,88
12 29,89 358.68
12 2S,99 359,88

50 1.799,50

34.9923 804,tt

10 69.98 699,80

14 47.99 671,86

Fita adêsiva, kansparênte, dorso em celofane ê adesivo ám
resina de borÍacha natural, dimêhsões mlnimas 12 mrn x 30 m.
Embalagem com 10 Íolos com dados dê idenlificaçáo do 2roóulo
e marca do ,akic3nte.
Fita adesivâ, trânsparentê, dôÍso eri celofan.. € adêsilro em
resinâ dê borrâcha natural. dimensóes míninras i2 mm x 50 ryr.

Embâlagem com 10 rolos com dados de identiÍicãçáo do píodulo
e marca do Íabricánte-
Glittêr (coloÍido) caixa contendo 12 unidadÉs, com 21g c€da.

cera grande, caíxa com 12 iafis. êtóxlco, formato

Lápis grafite na 2, caxâ com izl4 unidades. composiÇão grãÍit6

Lapiseira pârâ mina grafiiê 0,7 nrm tipo 2e, uoni .oipo plástico,
ponta dê metai e aoagador de boÍacha. FrrJJlâg..n1 lacotê aail
12 unidades.
Papel alcalino, form3to A3, ciínensôes úprcy. 297 x 12C i,ín,

micras, medindo 90 cm X 1M. diversas cor.es. pâcoÍo com g0

Papel Sulfite de papêlada - gramatura pesando 75G/lú2, loímato
A4, medindo (210X297) MM. opacidadê mínima dê B7%,
umidade conformê norma tappi, coÍtê rotêtavo, PH alcâlino,

Pâcôte

Pacote

Undade

náo manchaí âs r.frãos.

E urocel

48

63 La
64 Lá

45

46

54
55
56

cÍl3

83

embala ern

lavável náo tóxico e não iníamável

m
r30mm cote com 08.

easao
G/r 20 I

conr dl00ís Tr' 5Cx6eu|lrtoca nI 1a
7 Iceír e OSui e an 2celofane pesanccpe gíamatura

a lnerer'te rnadeira e material cerâmico.
iolc - fino cor azul cáixa c/ í2 unidades

loto - fin cor vêrmelho c.êixa c;/ 12 u.iadaoes.65 Lá

69 íll5 Caixa

Caixa

Acrilêx

LGPe com 12.
LGPe com 10.

LGP

BR'vY

caixa C 12 unidades. BRUJloto - fino coa

Eurocel

Resma

Pacote

Pacote

Caixa

Caixa

Pacote

Pacote
Pacote

Caixâ

Caixa
Caixa

Íolhas.

na cor brâncê

Crgmus

58

77 Copimcx75
ral

CIS

ÉRW

P€al
Seda

20 mm

Copirnax

Lápis de
ânatômico

18,50 462,50

99 Pâcote 07 26,00 182,00

í00

Pasta plástica com abas pacote com 10 unidades. Cimensâo I

Pasta polionda, com abâ ê elástico, pâcote3 co'n 10 unidades
dimensôes aprox. 380 x 276 x 40 mm.

Polibras

ACProx. 340x250x20mm

Pacotê a7 18,00 126.00

10't

Pasta sulspensa, em flbra mâmorizada ê plastificada, coÍ
marom, Íêbricada em papel cartão 350 g, dimensões 235 x 360
mm, pÍendedor macho e Íêmea em plástico. üsor em plástico
transpârente e eúqueta parâ rdehtificâÉo, corn 06 (seis) posições
para alojamento do visor, ponleiras para arquivàmenta, em melal
com acabamento em ilhós nas extremidades supêriores.
terminais das exremidades em plástico reforçâdo, carxa com 50
unidades. I

Golden
Krâfl

Carxâ 05 98.00 490.00

102 Peícevep, com 50 únidadês (*Et niouelâdo, cabêca BRW Carxa 05 14,95

AV. Sôo José, no l0l, CentÍo. Chõ Gíonde-PE, CEP 55.ó3ó-mO
. E-moil ouvidorio@chogíonde.pe.9oy.bí |

Ielefone: 81 3537-l140 | Ct'iPJ: I 1.049.33r-/'3001 90
Sile www.chogÍonde.pe.9ov.bl
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Eurocel

239,80

43 289.80

3s,99
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SEâRETARIA MUN|C\PAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E
,JUVENTUDE

oval
Perfurador 02 fuÍos metálico, com capacidade parc peóltat lO
folhas de papel 75glín2, com guia plástica, €íx ferÍo funoido,103 BRW Unidade 08 97.19 777.52

105
Pintuià a dêdo, caixa com ô tubos, não lóxico, solúvel em água à
base de rgsana d€ PVA, tubos com 30m cada.

Aplicôr Caixa 300 3.79

109

Porta lápis, clapes e lêmbrêtês, divididos e fixados em uma basê.
mêdindo aproximadamênte 23cmx6,5 cm, matêriâl êm acrílicô
transparente, na coÍ cristal, identificadas a marca e
êspêciíicâÇôês do produlo nâ êmbâlâqêm.

Dello unidade 22 11,00 242,00

110 Oúadro de âviso, em cortiça, moldura em madeira para ênexâr
recêdos com Derceveios de aco, dimensoes âprox. 0,60 x 0,90 m-

Wilson Unidade 06 48.94 293,64

111
Régua em matêrial plástico incolor, graduada em 30 cm.
subdivisão em mm, com no mínimo 3,00 mm de espessura e 35 Dello
mm de la (a clm 25 unidades
Saco, para documentos, em PVC cristal 0.20, ccm 04 furos,

ACPdimensÕes 0mmx297mm c/100
Têsoura ssm ponta, tipo ascdar, caixa c(rn 36 unid. 13 cm, cabo

BRWcom redondas.
TeleÍone fixo sem llo - identrficãdor de charnadas DTt\,lF e FSKI -

lntelbra§stÍo automático de ramais 2 - dade até 7 ranrais
Tíntâ 45 ml. Embâl m cai,€ com Í2 unidades. Radex
Iintâ com 06 cores '15 ml lcor

Pacole 100 21, 2.194.00

112 Pacotê 14 23.94 335,16

199.001'13 Unidade 100

't 15 Unidade 02 178.00 356,00

116 Caixa 12 37,99 455,88
117 Unidâde 450 3.82 1.719,00

'118 Rêdex Câixa 10 38,9S 389.90

ra eletrostática

Tinta rêabastecedora. para pincel atômico. iubê com 37 ml,
diveÍsâs cores, Emtr cáixa contendo l2 tubos.

Papêl A4 câixa, com 10 rêsmas. lcrmato 21ox297nrrn, 759
resma 500fls.

Côlá, líquk a, a base de P.V.A, brancâ, pâra uso em papd.
cerâmica, tocido, artesanato, frasco plástico ccnr 30 g, Caixa
com '144 unidâdes.
Papef chamêquinho 21O x 297 75 g '100 folhô... Crixa ccm 50 Copinrax

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serâc efêtuacos rnediante crédito em conta conente da
contratada, por ordem bancária, êm atê lit) {tíinta) Jias ccnsecutivos, a contar do recebimenlo
definitivo, quando mantidas as mesrnas condições iniciais de habilitaçáo e caso não haja Íato
impeditivo para o qual tenha conconido à contralada.

Parágrafo Segundo - Os pãgamêntos seráo realizados integralmente, em correspondência com os
produtos efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Paágraia Terceiro - A nola fiscal devidamente atêstada deverá ser apresentada na Secrêtaria de
Finanças do MunicÍpio de Chã Grande/PE, Localrzada nâ Avenida São José, n'101, Centro, Chã
Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasiáo do paganre,ro a conti'aÍacia deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos ilelàivos a Íributos FedeÍais, Divida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federâl do Brasil;
c) Certidão Nega de Débitos 'lrabalhisias - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprov ando a in ncia de débitos inadimoiidos perante a Justiça do Trabalho;

Coprmax Caixa 1S0,00 2.850,00

133 Caixa ô0 24.89 1.493.40

134

Canêta esÍerográfica sextavada, caixa com 50 unidadês 6m

Cola para emboÍrachado, 759 caixa corn 12 unidad€s n5o
tóxica.

d

Caixa 40 35.89 1.435,60

135 Acnlex Caixa 06 141,84 851,04

Caixê 05 28A,24 1.441,20

AV. Sõo José, no l0l, CênlÍo, Chõ Gronde-PE. CEP 55.ó3ô-OO0
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.bÍ I

TeleÍone: 8l 3537- l têi i f NPJ: I l.0a9.itíró /0001 -90
Sile wwlY.chogronde.pe.gov.br

DESCRTçÃO

sI{FÍ COMERCIO DT

1.137.00

ITEI,l Ânca UNIDADE OTD. unlláÍiô Íôtâl

127 15

tÍÉM DEscFrÇÂo l,tARCA UNIOADE QTD Ilnittrlô Tolel

Compaclor

Acrilex

137
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d) Prova de regulariciade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada.

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato náo será gerador de direito a reajustamento de preços ou à
atualização monetána.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que Íor apresentada com erro, ou observada qualquer circunstância
que desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correção e nesse caso o prazo
previslo no parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será
iniciada a partir da respectiva regularizaÇâo.

PaÍágÍafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a
qualquer atualizaÇâo.

Parágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentar noia fiscal/Íatura com CNPJ/Íi,1F diverso do
registrado no Contrato.

PaÍágrafo Décimo Primeiro - Deverão estar írrclusos ncs preÇos apresentados todos os gastos do
frete, embalagem e todos e quaisquer tribuios, sejam elês sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comeÍciais ou de qualqueÍ outra naluteza resuliantes da execução do conhato.

cLÁusuLA QUINTA - DA ATUALIzAcÃo MoNÉTÁRlÀ - ocorrendo atraso no pagamento, ê desde
que para tanto, a contratada não tenha concoírido de alguma folrna; haverá incidência de atualizaçáo
monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada cio IPCIiIIBGE ocorrida êntre a data final
prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizaçáo.

cúUSULASExTA.@-Não9eráconceciCioreajUsteoucorreçãomonetáriaaovalor
do Contrato.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entrêguês em até 03 (três) dias corridos, ê do
recebimento da Ordêm de Íornêcimento, emitida pela Secretaria de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juvêntude do Município dê Chá Grande, no horário de 07h00min as í3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos definitivamente após a veriÍicaçáo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação, rhediá6te atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dbs produtcs, não poderá ser inferior a 0ô (seis) meses
contados a partir da rega dos resiectivos pÍodutos solicitados na Ordem dê fornecimento

AV. Sõo José, n'l0I. Cenlro, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-000
E-moil ouvidorio@chogronde.pê.gov.U I

TeleÍone: 81 3537-ll40 I Cl'lPJ: I1.M9.806/'90C1-90
Sile www.chogronde.pe.gov.br

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota Íiscal
devidamente preenchida e indicação do banc'o, agência e conta bancária da empresa que receberá o
valor do objeto.

Parágralo Sexto - Não haverá, sob hipótesê alguma, pagamento antecipâdo.

Parágralo Único - Fica assegurado o reequiiíbrio econôrrico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e Íorma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocaçáo da contratada, cuja prelensão deverá estar suÍcientemente
comprovada através de documento(s).

GúUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Governo, situado na Avênida São 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 cêracteristicas e quantitativos descritos na Ordem de
Fornecimento.

SHIFTCOMTRCIO DE 
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emitida pela Secretaria de Educação, Esportcs, Cultuía, Turismo e Juventude do Município de Chã
Grande.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contralada,
sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente a Secretaria de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude do Município de Châ Grande.

Parágrafo Quinto: O recebimento provisório ou deÍinitívo do serviÇo e do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes dâ incorrêta execução do contrato.

Parágrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a tÍocar o produto que vier a ser recusado por não
atender à especificação do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrete qualquer ônus à
administração ou iÍnporte na relevância das sançóes previstas na legislaçáo vigente. O prazo para
êntrega do(s) novo(s) pÍoduto(s) será de até 02 (dois) dias útêis, a contar da notificação à

contratada, às suas custas, sem preiuízo da aplicaçáo das penalidades.

Parágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
rêsponsabilidade do fornecedor beneficiário os padrões adequados dê segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer iÍregularidades detectadai (iuando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designacio o servrdor Sérgio Fernandês dê Cârvalho, Secretário Municipal
de Governo, matrÍcula 346922, e a servidora Cristianê Maria dâ Silva, copeira, matrÍcula n" 344593,
como FISCAL DO CONTRATO, responsávsl pêlc acompanhamento e Íiscalizâção da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocoirêxoias reiacionadas à execução e determinaçào,
tudo o que for necessário à regurlarização de falhas ou deíeitos observados na execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataçâo depende de autorização prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação
técnica, além da regularidade íiscal e trabelhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primêiro - A Contratada, na execução do üontrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e lêgais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo
de 30%, com prévia autorização da Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude
do Município dê Chá Grande.

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma ciê êntrêga estabelecidos no Termo de Referência e na
proposia, com indicaçÕes refeÍentes à marcalfabÍicanle, ficando sujeita à multa estabelecida no
contrato, bem como às prescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservência total ou parcial;
b) Manler-se, durante toda e vigência e execução do contrato, em compâtibilidâde com as
obrigações assumidas, com âs condições de habilitação e qualiÍicação exigidas no Termo de
Reíerência;
c) Atender ao chamado e/ou à coireção do Cefeito dentro do prazo estabelecido neste
instíumento. A Não realização dent6 do pÍazo, a Contratada estaÍá sujeita à multa estabelecida
no Contrato:
d) Aceitar, mas condições de sue proposta, os acÍéscimos ou supressôes do

AV. Sôo José, n" l0l. CenlÍo, Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-«)0
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov,bí |

Telefone:81 353;-ll4ü i CNPJ: t 1.049.8Cói Cml -90
Site www.chogÍonde.pe.9ov.br

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontralação, peÍmanece a responsabilidade
integral da Contratâde pela perfeita execução contiâtual, cabendo-lhe rcalizaÍ a supervisáo e
coordenação das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigaçóes contratuais conespcndelrtes ao objeto da subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS oBRlcAcÔEs DA CoNTRATADA - E responsabilidade da
CONTRATADA a execução obieto contratuai em estreita observância da legislação vigente para
contrataçoes públicas, as especificações técnicas conliJes no ediial e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo inlegralmente as seguintes oLirigações:
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fornecimento ora contiatado, que porvenlura se ÍizereÍr necessários, a cÍitério da Contratante;
ê) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos
obietos, qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
fomecimento do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decoríentes de uma eventual substituição do objeto, em caso
de reposiçáo do mesmo;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratenle, quando solicitado, no que for referente à ênlrêga e â
quaisquer oconências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos eventuais causados à contratante ou a
lerceiros no fomecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à
fiscalizaÉo ou acompanhamento realizado pela Contratanle;
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo emprêgatÍcio com o
MUNICíPIO;
k) Responsabilizaí-se por todos os encargcs fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
l) Responsabilizar-se pelo Transportê do produto objeto do presentê Contrato, e todos os ônus,
relalivos ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino,
bem como cumprir, as normas adequadas rêlativas ao trensporte do produto obieto do presente
lermo;
m) Entregar o produto acondicionado de forrria aciequada garantindo sua integridade Íísica;
n) Responsabilizar-se por quaisqu3r Inultas úu Cespesas de qualquer nâtureza em decorrência
de descumprimento de qualquer ciáusullr ou condição do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte:
o) Observar rigorosamenie todas as especiÍicaçt'es geÍais, que originou esta contratação e dê
sua proposta;
p) Manter número telefônico o c-mail atualizados C(, escritório ou flrma paÍa contato e
intermediaçâo junlo à contratantê.

cúusuLA DÉclMA - oAS oBRlcACÔEg oo CoNTR-ATANTE - são obrigações da secretaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Châ Grande:

a) Receber o obieto nâs condições estabelecicias nêste Contratoi
b) VeriÍcar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de
ReÍerência e da proposta para Íins de aceitação e recebimento deÍinitivo
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfêiçóes, Íalhas ou irregularidades veriÍicadâs
no objeto fomecido para que seja substituido, repaÍado ou conigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento Cas cbrigaçôes da Contratada através de servidor
responsável designado;
e) Eíetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
0 Fomecer atestado de capacidaCe técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigaçôes contratuais;
g) A Administrâção não responderá por quaisquêr ccinpromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculâdas à êxecuÇão do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em dêcorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDAbES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal
n.' 10.52012002, Íicará impedido de licitar e contÍatar con; a Adminislração 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 cominaçôes legais. nos sêguintes casos:

a) ApÍesentar documentação falsa:
b) Enselar o retardamento da execução do cbjeto;

Av. Sôo José, no l0l, CentÍo, Chô Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-mO
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.bÍ |
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c) Falhar na execuçáo do contratoi
d) Não assinar a Ata de RegistÍo de Preços e Contrato no prazo eslabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaÉo exigida no certame;
h) Cometer Íraude Íiscal;
i) Fizer declaração Íalsa.

PatágraÍo Primeiro - Para condutas Cescri€s nas alÍneas "a", "d", "e", "f, "9"; "h'e "i", será aplicada
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valcr do contrato.

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

a) Deixar de iniciar, sem causa iustificada, a execução do contrato, após 07 (setp) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimento:

b) Deixar de realizÀí, sem causa justilicada, as obrigações deíinidas no contrato por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intêrcalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da muliâ aplicada em razáo de falha na execuçáo do
conlralo, de que trata a alinea "c". ô valôr rêlativo às mullas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrefo Quarto - A falha na execução do contíato previstâ no subitem "c' estará configurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos unia das srtuações previstas na tabela 3 do item ParágêÍo
Sêxto desta cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) ponios. cuÍnulativamente.

TABELA 1

2
3

6

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágraío Quarto estará configuÍado qu')ndo a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágíaÍo único, 96 e 97, parágrafo
único. da Lei n" 8.666/1993.

Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obÍigaçôes contratuais, a Administração aplicará multas
conforme a graduaçâo estabelecida nas taDelas seguintes:

TABELA 2

0,2% sobre o valor da ordem de íornecimênto a quê se refere o descumprimento da
obri a

0,4% sobre o valor da ordem de fornecimênto a oue se reÍere o descumprimento da
obri a

0,8% sobre o valor da ordem de íornecimenlo a que sê refere o descumprimento da
obri a

1,6% sobre o valor dâ ordem de fornecirrento a que sê reÍere o descumprimento da
obr a
3,2% sobre o valor da ordem de. íorne€imento a que se refere o descumprimento da
obr a

1 2

4

5
5

8
'i0

GÍau
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4,0olo sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da
obriqacão.

TABELA 3

PARA

n

Executar fomecimento incoÍnpleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar Ce providenciar recomposição
com mentar
Fornecer inÍormaçáo péúda de íornecimento ou substitutr
malerial licitado r outro de ualidacie inferior
Suspender ou inlerrompeÍ, salvo motivo de força maior ou caso

Utilizar as dependências da Conlratante para fins ciiversos do
o eto do contrato.
Recusar a execução de fomecimento determinado pela
Fiscal sem motivo ustificado.
Permitir situaçáo que crie a possibilidade de causai ou que cause
dano físico. lesão co ral ou uências ietais
Retirar das dependências do Contratante quaisquer
equipamenlos ou matêriais de consumo previslôs êiíl contrato,
sem a revrâ

A R D

Manter a documenÍação íle I'abilitaÇâo atua!izadã

Cumprir hoíário estabelecido pelo. ccntrato ou determinado pela
Fiscaliza o.
Cumprir detemrinaçáo da Fiscaiizaçâo para controle íje acesso
de seus funcionários.
Cumprir determinaÇão Íormal crr instruçãc comlr!êmêntar da

o.
Cumprir quaisquer dos itens do corrtrato e seus anercs não
previstos nesla tabela de multãs, após rêincidencia forrnalmente
notificada a unidade fiscâlizadorâ
Entregar â garantia contratual evenlualmente exiaida nôs termos
e razos esti uiados.

PaÍágÍaÍo Sótimo - A sanção dê Ínulta p.f,dêr.i sêí ,rpiicàCa ü Contratada juntamente com a de
impedimento de liciiar e contrataí estabelecjda no Capui deÉtã ciáusula.

Parágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicação da penafidade, a Contratada ccmeter a mesma infração, cabendo a
aplicaçâo em dobro das multas corresponderrles, sefr! prejuizo da rescisão conlrâtual.

Parágrafo Nono - Nênhuma penalidarJe será aplicadà sem o devido Processo Administralivo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, cievencio ser obsêrvado o disposto no Decrêto Estadual no
42.19112Q15 e no OecÍeto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critério da autondâde compêtente, o valor da mulla poderá ser desôontado do
pagamento a ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotâdos os meios de execução direta da sançâo de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida

azo de 15 (quinze) dias, contados do receblrnento de comunicacão oficial

F

SHIFÍ COMERCIO DE
ÁsiM.ró .L í.má digitàl pd
s{Fr COI,4E ROO OE ÀEIlCOs

Item

1 2 Por Ocorrência

2 Por Ocorrência

J 6
Por dia e por
tareÍa desiqnada

4 5 Por Ocôrrência

5 Por Ocorrência

6 6 Por Ocorrência

7 1
porPor item e

oconência

ô

'10

't1

12

13

porPor item e
ocorÍência

1 Por Ocorrência

Por Ocorrência

2 Por Oconência

3
Por item e por
ocorrência

1 Por diâ

E<rolTôat^ E
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ParâgraÍo Décimo Segundo - Decorrioo ü piazo píevisto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobÍança iudicial.

CúUSUt-l oÉCtua SEGUNoA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo total ou parcial do presenle
Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prêvistas em lei ou
regulamento.

PaÍágraÍo Primeiro - lnadimplêmênto imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei
8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sêm prejuízo das penalidades
pertinentes em pÍocesso administÍativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser íescindido consensualmente, mediante a
ocorrência da hipótese pre,/ista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágtalo Tercêiro - O presêntê Contratô pod4rá ser rescindido amigavêlmente, por acordo enlre as
parles; reduzida a termo no processo de licitação, desde qua haja conveniência para a Administração.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá r;cr rescin.iico judicialmente nos lermos da legislação
processual vigente. Artígo 79. lll da Lei 8.666i93. '

ParágraÍo Quinto - Quando a rescrsão ocoíeÍ com fundamento nos incisos Xll a XVll do artig., 78 da
Lei 8.666/93, sêm que haja cuipa dê contratada serÉ esta ressarcida dos preiuízos regularmente
comprovados que houver sofrido. Artigo 79 paÉgrafo 20 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Serto - A rescisão aaminisíativa ou amigável se!'á precedida dê autoízaçáo escrita e
fundamenlada. Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo
da contratada o pagâmento de tributos, târiÍas e despêsas decorrentês da execugão do objeto deste
Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contrâtada todas as ciesDesas dêcorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, Íiscais e comerciaic, decorrcntcs ria execuçào Cr] Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusuLA DÉclMA QUARTA - DOS RECURSoS oRCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes
deste ContÍato correrão por conta dos recursos a segulr especiÍicados:

CúUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABTLTDADE CtVtL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contratantêi au lêrceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contralada ou dê seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a Íscalizaçáo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 dã Lei 8.666/93.

úUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÔES - A quantidade iniciatmente
ntratada poderá ser acrescida ou supr"irnida dentro dcs limites previstos no parágrafo primeiro do
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Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçôes excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retênção cautelar do valôr da multa antes da conclusão do procedimento
administrativo.

Ôrolo UrJroÂDÊ ORçarr€HTARta PRocRÀtúA oE TRAaarÍo ELEMÉdro DE DESPESA

artigo 65 da Lei n" 8.666/93.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÁO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

CúUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS ÁLIEEACOE§ - As alterações, porventura necessárias, ao
bom, e Íiel cumprimento do objeto deste Contrato serão eÍetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei
8.666/93, através de Termo Adilivo.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO - O Foro clo presente Contrato será o da comarca de
GÍavatíPE, excluído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, Íirmam o presente Contrato em quatro vias dê igual teor, e para um
só efeito legal, na prêsença das testemunhas que também assinam.

5IIIFÍ CO'VI€BOO DÊ ARÍGO5
PAqA EÍRITOBO E

PAPEL:3!059319000116

^ú*J 
e lm. dr$, pcr *rFI

Marcio CaÍdim Prates
SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA
ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

lq,*,, J"....!.-C r

éfF: loQ: 152./" 2 9, - P r-

,;k&çsê*Juf"/-.
cp gillr lr"ózz. o 0s.264-1 2

Secretário Municipal de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude

OME
CPF: a4 ,91.M_ui

Chã Grande
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