
Chã Grande

PREGÃO ELETRÔNICO N' O07/2022

PRocESso LtctrATóRto N" oí0/2022

CONTRATO N.O 26X12022, QUE ENTRE SI CELÉBR/,M O
Muútcipto DE cHÃ âRANDE/PE E A EMPRESA
D'STRIBUIDORA DE PRODUÍOS AGRESTE MERIDIONAL
LTDA ME, PARA OS F,,VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês de seiembro de 2022, de um láído o MUNICíP|O DE CHÁ GRANOE com sede e íoro em
Pernambucú, localizada à Avenidâ São José, no 101, Centro, Chá Grande - PE, inscrita no C.N.P J./MF sôb o no

í 1.049.806/000í -90, nêste ato represenlado pelo Secrêtário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e

Juventude, Sr. Joêl Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Proíessor e Farmacêutico, nomeado por meio do
Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n'5.322.402 SSP/PE, CPF n"
027.009.264:1Z EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes dê Carvalho, brasileira,
divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto N" 036 de 01 de setembÍo de 2018, portador da Carteira
de ldentidade n" 3.581.í63 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 DistribuidoÍa de Produlos agrêste
Meridional LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n" 40,876.269/000í -50, estabelecida à Rua Sargênto Silvino
Macêdo, No 03, São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.295-280, neste aio Íepresentada por sua representante
legal, Sra. Raíssa Rabêlo Ferrêira, portadorã da CaÍteira de ldentidade n" 4.007.225-8, expedida pela Secretaria
de Defesa Social do Estâdo de Alagoas, CPF n' '136.6'19.254-07, doravante denominada CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato, cuja celebração é decorrentê Processo Licitatório n" O1OI2O22 - Pregáo
Eleirônico n" OO72O22 - Ata de Registro dê Prêçoa n' 02512022 - doravante denominado PROCESSO e que se
regerá pela Lei Federal n" 8.66ô de 21 de iunho de 1993, e modificaçôes subsequenles; pelos termos dâ proposta

vencedôra, parte integrante destê contrato; pelo estabelecido no Edital e sêus anexos, pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes supletivamente, os princípios dâ Teoria Geral dos Contrâtos e as disposiÇões de direito
privado; atendidâs âs cláusulas, e condiçóês que se enunciam a seguir;

cúUSULA PRIMEIRA- Do OBJETo - Fornecimenlo parcelâdo de matêrial de limpeza, descartáveis, l',rgiene
pessoal e artigos infantis destinado às diversas secÍetaÍias do N,tunicípio de Chã Grande ê demais ÓÍgàos
Participantes, conforme especiÍicaçÕes ê quantidades indicâdas no Anêxo ll, parte integrante deste contÍato
independente de transcriçào.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato náo podeÉ ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA . DA FINI\LIDADE - O objeto deste Contrâto destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais das diversas secretarias do Municipio dê Châ GÍande

CúUSULA TERCEIRA - Do PRAZo - o presentê Contrato vigorará até 3'l de dêzêmbro dê 2022, contados a
partir dê sua ãssinatura, podendo ser prôrrogâdo, nos termos da legislaçâo pertinente.

cúusulA eUARTA - Do vALoR E coNDtcÔEs DE PAGAMENTo - Alribui-se a esse contrato o valor de R$
5.34í,50 (Cinco mil, trêzentos e quaÍente ê um rêais e cinquênta cêntavos) referente ao valor total do objeto
previsto na Cláusula Pímeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme
dêtalhamento a seguiÍ:
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0t lim êTn m dê 01 lilro.rêl em êmbal
do lúuriát co liquido composto de hcl + h20 incolor p/

Litro Limpa Tudo 15 6,90 103,50

04
em frasco lástico de 500 ml. Caixa cJ12 unidades

cool Étílico - com teor alcoólico êntrê - hidratado. embalado
Caixa Bellobella 02 84,00

06

Baciâs em polipropilêno dê âltâ dênsidaCe (PEAD), âltâ
aêsistência a impacto, paredes ê fundo rêfcrÇados. O produto
devê teí rêgistro do lnmetro, na mr azul, câpacidacie pêra '15

likos.

Unidade Mêrconplast 12 9,50 114,00

Balde cidade 20 litfos Unidade iVercon st 12 10 00 120 00

13

Liquida parâ piso - principio âtivo solvente Ce pêtrólêo,
composÍçáo básica sijicane, pârafina, íormol, cor3l-tê,
conservaote, pe!'fume e ouiras substâncias químicas
permitidês. teor náo voláteis mínlmo 3,5% na categoria piontc
uso, acond cionâdo êm f
bombonâs contêndo 5 titros
lúinistério da Saúde.

Caixa

Cera

co 04lástico, caixa coinp
Produto mcc isl!o noReg

06 48.00 288.00
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Copo descartável confeccionado com resina termodásticâ
brancá ou translúcida com capacidade de 50 ml, mêdindo
aproximadamente 5,0 cm de diâmetío na boca, 3,0 cm de
diâmetro no Íundo e 4,0 cm de altura. Os copos dev€m ser
homogêneos, isentos de mat€riais estranhos. bolhas,
rachaduras, furos, deío.mações, boÍdas afiadas ou Íebarbas,
não dev6m apresentar sujidades intema ou extêmamente.
Acondicionado confoímê praxe do íabricantê. em embalagem
plástica na carxa com 50 tirâs com 100 unidades cada, dê
Iorma a garantir a higiene e int€ridadê do produto até seu
uso. A embalagem devsrá conter extemamento os dados de
idêntificâÉo, pÍocedência e quantidade. Oeverá âtendeÍ as
condicões aerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.

Caixâ Cristal
Copos

12 47.00 564.00

DesodorizâdoÍ ambientâl - aêrossol, na frágráncia dê lavanda
suâve, álcôol 6tílico, nitrito de sódio e água, em frasco de
aluminio com 400 ml em caixa com 12 unidades. Produto c;/
reqistÍo no Ministério dâ Saúde.

Caixâ Glade 03 89,00 26r,O0

Escovão plástico para limpezá em geral, oval, cerdas e
suDorte Dlástico medindo aproximadamente 12x6x4cm. Unidade Condor 10 3,20 32,00

26 EsoanadoÍ de oó limoa ooeira com 35cÍn Unidade Cnstal 02 12,00 24,00

30

Fósforo, confeccionado em madeira de primeiía qualidade,
acabamento peíeiio, coín ponla abrasiva, medindo
aproximadamênlê 6 cm de clmpnm€nto total. Acondicionado
em caixas resistentes contendo aproximadamente 40 palitos,
reombalados em fardo com 20 maÇos, d€ forma a gaíantir a
integridade do produto ató seu uso. A gmbalagem deverá
contsr extemamente os dados dê identificação, procêdência e
quantidadê.

Fardo Pa1na 05 9,00 45,00

32
Guardanapo de papel medindo 23 x 22 cÍtl, Íolhas simples.
liso, na cor branca, superior a 70%, máximo de 15 mírrm'.
Pacote com 48 unidades.

Pâcotê BÍâsileiÍo 12 1S0 22.80

33

lnseticida aerossol - ingredientes ativos d-aletrina 0,135o/ó, &
tetrâmêtrina 0,10%, permetrina 0,'10%. Composição
ingrediêntes alivos. veÍculo. propdentes, adilivos e
antioxidantes, uso de água como solvenle, com trava de
s€guEnça, Contêndo 300 mu232g sm caixa com 12
unidades. O produto deve náo cgnter doroíuorcaíbono e ser
eÍic€z contra: moscas, mosquitos e baralas.

Caixa SBP 04 95.00 380,00

37
Lixsira plástica com acionamento da tampa por pedal: com
capacidade para 50 litros. Medidas: 4.1cm (larguÍa); 72cm
(altuÍa): 33cm (compÍimento).

Unidade Brêlimpia 08 99.00 792.O0

40
Pá de lixo plii'stica - dê polipropileno. dimênsáo
(285comox2í SlarqxSTall ) mm.

Dúzia Cristal 12 550

Papel filme dê PVC: plástico; transparente: para envolvêri
proteger; consorvar; 28cm de êspêssura, íolo com 30 metros.

Roo WYDA a2 630 12,60

49
Papel Toalha @lo de 22 cín, íatú coÍ,24 rolos mcdando '14

cm x 22 cít cada folha dupla picotada ê gofrâda- 100%
cêlulose.

Fardo Dubelle 12 49.00 s88,00

50

Pêdra sanitária coln supoÍte para vaso sanitário com
fragrâncias, em consistência sôlida, eucalipto, f,oÍal, lavanda
e pinho, composto dê 98,99% de pârâdicorobênzêno. Caixa
com rl8 unidadês.

cx/48 Limppano 06 42.00

52
Ouerosene, embalagem plásticâ com 1 litío com descriçáo de
fabacantê e DÉzo de validade. Caixa com 12 únidadês.

Câixâ KAO o4 120 00 480.00

53

Rodo para piso com cabo em madêira Íêsistente e revestido
com plástico. bâse em plástico medindo 40 cm, com lâmina
de borEcha dupla de excelente durabilidade a brinacha deve
ultrapassar a base em nc m:n.mo 25 mm.

Dúz a Cnstal 04 890 35.60

54

Sabão amarelo em tablote 200 gramas, composição básicâ,
caôonato de sódio. corante caóonato de cálcio,
especaficaçõês corantê e água comum embalâdo êm sâco
plástico de 200 grâmas, embálagens contendo 05 (cinco)
unidadês, câixa com 50 unidades.

Caixa

Caixa

Espumil 12 48 00 576,00

55 Sâbáo de coco tablete com 200 q. Caixa c/ 50 unidâdes. Espumil 04 55 00 220,00
Sâco PlásUco capacidade de 5 KG, bobina l..lnidade New Plast 10 26 00 260.00

74
Vassoura para vaso sanitário - escovâ para limpeza, com
cerdas de nylon; pãra limpeza êm gêrâl: câbo êm plástico
mêdindo 17 clh, aproximadamenle.

Oúzia Cristal 03 5,00

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos seráo efetuados mediânte crédito em conta corrente da contratada. por
ordem bancária, em até 30 (trinta) di consecuti ntar do reÇebimento deÍlnitivo, quando manliJas as
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252,00

15,00
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mesmas condiçóes iniciais de habilitaÉo e çrso náo haja Íato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contÍaiada.

Parágíafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de Finançâs do
Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida Sáo José, n' 101 , Centro, Chã crânde/PE.

ParágraÍo QuaÍlo - Por ocasião do pagamento a contratada devêrá apresentar:

a) Certificado de Regldaídade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS,
b) Certidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federâis, DÍvida Ativa da Uniào e INSS,
expedida pelâ SêcrêtâÍia da Receita FedeÍal do Brasil;
c) Ceíidáo Negativa de Débitqs Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jusúça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçâ do Trabalho,
d) Prova de regularidads com as Fazendas Estadual e [/unicipal do domicílio ou sede dacontratada.

Parágrafo Qulnto - O pagamento será realizado, aÉs a apresêntação pela Cootratada da nota fiscal
dêvidamente prsencfiida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que Íeceberá o valor do
objeto.

PaíágÍaÍo S€xtô - Não haveÍá, sob hipótese alguma, pagâmento antecipado.

Parágrafo §ótimo - Nsnhum pagamento será efetuado à adjudlcatária ênquanto pendente ds liquidaçáo qualquer
obrigeÉo. Esse í"to não sêrá gerador dê dirêito a reajustamento de preços ou à atudizaÉo monetária.

Parágrafo Oltâyo - A nota Íiscd que for apresentada mm eÍTo, ou observada qualquer circunstância que
desaco[sdhe o pagamento, será dêvolvida à contÍatada, para correÉo e nessê cáso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será intenompido. A contagêm do prazo previsto parâ pagamento será iniciada a panir da
respecwa regularizaÉo.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não geíaÍâo dirêito a qualquer
atualizagão.

Patágtalo Décimo - A adjudicatáriã não poderá apÍesentar nota llscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Décimo PÍimêiÍo - Oeverâo eslaÍ inclusos Íros píeços aprêsentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciáÍos, fiscais, comêrciais ou de
qualquer outra natureza rêsultanles da execução do contrato.

cLÁusuLA aulNTA - DA ATUÂLIZACÂO MONETÁR|A - Ocônendo ârrâso no pagamento, e desdê que para
tanto, â contratada não tenha concorrido de algumâ forma; haverá incidênciâ de âtualização monetária sJbre o
vâlor devido, pêla variação acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre a dâta final prevista para o pâgamento e a
datâ de sua eíetiva realizaÉo.

CLÁUSULA SEXrA - DO REAJUSTE - Não será concedido íeajuste ou coneção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilÍbrio econômico-financsiro inicial do Contrato, mediante a
supeÍveniência de íato imprâvisÍvel nos termos e forma estabelecida no arligo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
medianle provocação da contratada, cuia pretensão deverá estar suÍlcienlêmênte comprovada através de
documento(s).

CLÁUSULA SETIMA - OA EXECUCÀO DO ETO DO CONTRATO _ Os pÍodutos adquiÍidos deverão ser
entregues no Almoxarifado Central, localizado nâ Rua Joaquim José Miranda, no 19A - Mânoel Simóes Baóosa -
Chã Grande - PE (Salão Paroquial), ocasião em que sêrá p.ocedida a conÍerência dos produtos entregues, e a
veriÍlcação se estáo de acordo com as caracteríslicas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

PaÍágralo PÍimêiro: Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias corridos, e do recebimento da
Ordem de fomecimento, emitida pelâs Secretarias solicitantes do lltunicípio de Chá Grânde, no horário de
07h00mln as í3h00min.

Parágrafo Segundo: Os pÍodutos seÍáo recebados definitiyamente após a verificação da qualidade e quantidade
dos produtos e @nsequente aceitaÇão, iante do do setor responsável

Chã Grande
tlt, . lh, N,11.1a
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Chã Grande

ParágÍafo Terceiro: O prazo de validade dos produlos, náo poderá ser iníerior a 06 (seis) meses contados a partir
da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na OÍdem de Íornecimento emitida pelas SecÍetarias
solicitantes do N4unicípio de Chã Grande.

Parágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correÍão por conta da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente ao Município dê Chá Grande.

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

PaÍágràlo Seío: A Coniratadâ ficará obrigada a trocar o produto que üer a ser recusado por nâo atênder à
especiÍicaçãô do Anêxo ll/Ordem de Fornecimento, sêm que isto acanete quâlquer ônus à administraçâo ou
impoíe na relêvânciâ das sançôes previstas na legislâção vigenle. O prazo para Bntregã do(s) novo(s)
produto(s) será d€ até 4E (quarenta e oito) horas contadas em dias útêis, a contâr da notificação à
contretada, às suãs custas, sem prcjuízo dâ eplicaçâo das penalidades,

Parágrafo §iótimo: Os prcdutos s€Éo rscêbidos de modo imedialo e dêÍinitivo, sêndo de responsabilidade do
fornecedor bêneÍiciáÍio os padrôss adequados de sâgurança e qualidade, cabendolhê sanar quarsquer
irregularidades deteciadas quando da utilização dos mesmos.

Parágraío Oitavo - Será designado o servidor Sórgio Femendes dê Carvalho, Sêcretário Municipâl de Govemo,
matrícula 346922, como GESTOR DO CONTRAÍO e a servidora Cristiane M.Íia da Siltya, copeira, matrí.ula no
344593, como FISCAL DO CONTRATO, Íesponsável p€lo acompenhamento e fiscálizaÉo da entrega dos
produlos, anotando em registro prôprio todas as ocorrências rêlacionadas à execuçâo e dêterminaçáo, tudo o que
for nêcessário à regularização de Ídhas ou defeitos obsêrvados na execução do ContEto.

cl-ÁusulÂ olÍAvA - oA suBcoÍilTRATAcÃo - A submntrataçáo depende de autoízação pÍévia da
Conlratante, a quem incumbe avaliar sê â subconúâtaÉo cumpre os rêquisitos dê qualificâÇáo tecnica, além da
regularidadê fiscâl e trabalhista necessários à êxêc1lÉo do objeto.

PaÉgrafo Primciro - A Contrâtáda, na execução do contráto, sem prejuízo das responsabilidades contraluais e
legais, poderá subcontratâr parte do obieto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorizaÉo do Município de Chã Grande.

Parágrãfo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontÍataÉo, permânece a Íesponsabilidade integral dâ
Contratada p€la perfeita exe€uçâo contÍatual, cabendo-lhê reâlizar a supervisáo e coordenaçáo dâs atividades da
subcontratação, bem como responder perante a Contratantê pelo rigoroso cumprimênto das obrigações
contratuais correspondentes âo objato da subcontratação.

cLÁusuLA NoNA - DÂS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execuÉo objeto contratual em estreita observância da legislação vigente para contrataçôes públicas, as
espêciÍicaçôes técnicâs contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmênte
as seguintes obrigaçôês:

a) Fomêcer o objeto no prazo e na formâ de êntrega êstabelecidos no Termo de Refêrência e na proposta,
com indicaçôes referentes à marc€/Íabricante, Ílcando sujeita à multa estiabelecidâ no contrato, bem como
às prescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, respondêndo pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contralo, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, com as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas no Termo de Referência;
c) Atender ao chamado e/ou à correção do dafeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não
realizaçáo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à mulla estabelêcida noContrato;
d) Aceitar, nâs mesmas condições de sua propostâ, os acréscimos ou supressões do fornêcimento ora
contratado, que porvenlura se Íizerem necessários, â critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos,
qualquer que sêja sua causa,
f) Comunicar, por escrilo, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorer no
fornecimento do objeto conlratado;
g) Arcar com todas as despesâs decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso de
reposição do mesmo;
h) Prestar esclarecimenlos ao Contratante, quando solicitado, no que for referente à entrega e a quaisquer
oconências relacionadas aos produtos:
i) Assumir integral responsabilidad pelos danos eventuais causados â contratante ou a terceiros no
fornecimento ora ajustado, não
acompanhamento reâlizado pela Co

uindo ou indo tal responsabilidade à ílscalização ou
tânte;
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j) Assumir rêsponsâbilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaÇoes .ociais
previslos na legislaçâo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez quê os
seus empregados não manlerão nenhum vínculo empregatício com o MUNICIPIO;
k) Responsabilizar-sê por todos os encargos fiscais e com€rciais resultanles desta contrataÉoi
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e lodos os ônus, relalivos
ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local dê dêstino, bem como cumprir, as
normas adequadas relativas ao transporte do pÍoduto objeto do presente teÍmo:
m) Entregar o produto âcondicionado de forma adequada garantindo sua inlêgridade físicâ;
n) Rêspônsâbilizar-sê por quaisquêÍ multâs ou dêspesâs de qualqueÍ natureza em decorrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou regulâmento, por sua
parte;
o) Observar rigorosament€ todas as especificaçôos gerais, que originou esta contratação e de sua
propostâi
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou frtma gata contâto ê intermêdiâçáo junlo
à contralanle.

Parágrafo PrimelÍo - Para condutas descritas nas allneas "a", "d'. "e", T,'9"; "n" 9 "i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O ÍetaÍdamento da execuçáo pÍevisto na alínea "b", estaÉ configurado que,tdo a
Contratada:

a) Deixar de iniciaÍ, sem causa justiÍicada. a execução do conrralo, após 07 (sete) dias, contados da data
constantô na ordem de fornecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justifcada, as obrigâçóes definidas no contrâto por 03 (três) diâs seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

PaÍágtdlo Tercêiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em ÂzÁo de falha na execuçáo do contrato, de
que trata a alínea "c", o valor relâtivo às multas aplicadas em razáo do ParágrãÍo Se)ío.

Parágrafo Quaío - A falha na execuçáo d contrato vista no subilem 'c" estará configurada quando a

Chã Grande
ttr . ,t.t, i,,,t.t,.

cúusulA DÉcrúA - DAs oBRIGACÔES DO CONTRATANTE - Sáo obÍtgaçõ€s do Municipio de Chã
Grande:

a) Receber o objeto nas condiçoes estabelecidas neste Contrato;
b) VeriÍicar a conformidadê dos bens recebidos com as especiÍlcações constantes no Termo de ReÍeréncia
e da proposla para Ílns de aceitaÉo e recebimento deÍinitivo;
c) Comunicar à Contrâtada. por escÍito, sobre imperÍêiçóes, falhas ou irrêgularidades veriÍicadas no objeto
fornecido para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimenlo das obriga@es da Contratada através de servidor responsável
designâdo;
e) Efetuar o pâgâmênto à Contratãda no vâlor correspondente ao fornecimênto do objeto, no prazo € iorma
estabelecidos neste Conlrato:
0 Fomêcer atestado de câpacidade técnicâ quando solicitado, desde que atendidas às obrigaÇões
co n tratua is:
g) A AdministEção não respondeÍá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratâda com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terc€rros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ousuboídinados.

cúusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7" da Lei Federâl n.o
10.52012002. Íicará impedido de licitar e contratar com a Administração Públicâ Municipâ|. pêlo prazo de até 5
(cinco) anos, sem pÍejuízo de multa de até 30% (tÍinta por cênto), do valor estimado para ARP e demais
cominações lêgâis, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensejar o retardâmento da execução do obleto;
c) Falhar na execução do contratoj
d) Não âssinâr a Ata de Regislro de PreÇos e Contrato no prazo estabelecidô;
e) Comportâr-se de modo inidôneo,
0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraçao falsa.

II ol§T63umRA kúek
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TABELA 1

Grau da lnfraeão Pontos da lníraeão
1 2
2 3
3 4

5
I
10

ParágraÍo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quafto estaÉ configurado quando a Contraiada
executar âtos tais como os descÍitos nos artjgos 92, paÍàgÍaÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no

8.666/1993.

TABELA 2
GÍau CorÍesgondênciâ

-

1 I 0.2yo sobre o valor da ordem de fornecimênto â se ÍeÍeÍe o descum rimento da ob o
2 0,4yo sobre o valor da oÍdem dê fornecimento a sê refere o descum Íimento da a o
3 | 0,8% sobre o valor da ordem de fomecimenlo a que se refere o descumprimênto da obriqaÇáo
4 1,6% sobre o valor da ordem de fomecimenlo a que se reÍere o descumprimento da obriqaÇào
5 3,2% sobre o valor da ordem de fomecimenlo a que se refer€ o descumprimento da obrigaÇão
ô 4,0% sobre o valor da ordem de fomecimenlo a que se refere o descumprimêntô da obriqação

TABELA 3

PoÍ Ocorrência

Por Ocorrência

dia ê por tarefa
nada

Por OcoÍrência

Por Ocorrência

Por item e por
ocorrência

Por
des

Por item
ocorrência

7
Retirar das dependênciâs do Conlrâtante quâisqueÍ equipamentos ou
materiais de consumo revistos em contÍatô sem âutôrizâ revla.

PARÂ

'10

I;
12

Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e i Por dia
razos estt ulados

PaÍágrafo Sêtimo - A sanção de multa podeÍá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitaÍ e contrataÍ eslabelecida no CapL., de a cláusula

Dr5ÍÂrB!rDOÂÁ

e por

Item Grau lncídência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar r€composiÇão compl€mentar.

2

2
Fomecer informaÇão pérfida de fomecim€nto ou substituir materiâl
licitado outro de ualidade inferior

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior oü caso fortuilo,
os fomecimentos contratados.

2

6

4 I Utilizar as dependências da Contrâtantê pere fins divêísos do objêlo dô
lcontralo.

Recusar a execução de fomecimento determinado pela FiscalizaÉo,
sem motivo ustiíicado

5

5

6
Permitir situação que crie a possibilldade de câusar ou que causê dano
fÍsico, lesão corporal ou consequências letais.

Por Ocorrência

1
Por item e por
oconência

1B

I 1 PoÍ Ocorrência

1 Por Ocorrência

2 Por Ocorrênciâ

Cumprir deteÍminação da Fiscalização para controle de acesso de seus
,uncionários.
Cumprir determinaçáo Íormal ou instruçâo complementar da

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previslos
nesta tabela de multas, após reincidênciâ Íormalmente notiÍicada pda
unidade fiscalizadora.

3

Fiscaliz ao

13

Chã Grande
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Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçóes píevistas na tabela 3 do item ParágraÍo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infraçÕes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

Parágrafo Soxto - Pdo descumpÍimento das obrigâções conlratuais. a Administração aplicará multas conÍorme a
graduaçáo €stiabdêcida nâs l,abdas seguintês:
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4
5
6

Descricáo

5

6

l\4anter a documentação de habilitação atualizada.

Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalizacão.

1



Chã Grande

PatáqrcÍo Oitavo - As infrâçóes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a coniar
da aplicaÉo da penalidade, a Contratada cometer a mesma inÍraÉo. cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo dà rescisâo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicacia sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Oecreto Estadual no 42.191/2015 e no Decreto Estadual
n' 44.94812017 .

ParágraÍo Décimo - A cÍitério da âutoridâdê competente, ô valoÍ da multa poderá ser descontâdo do pagamento â
ser efetuado ao contratado.

Parágraío Décimo Primeiro - Após esgotados os meios oe execução direta da sanção de multa indicados no
PatáWaÍo Décimo acima o contratâdo será notrficado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicação oÍiciâ1.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrâfo Décimo Terceiro, o contrâtante
encaminhaÉ a multa para cobÍança judicial.

Parágrafo Décimo Íerceiro - A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas,
efêtuar a Íetençâo cautelaÍ do valor da multa antes da conclusão do procedimenio administÍativo.

CúUSULA DÊCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexêcuçáo total ou parcial do píêsente ContÍato ensejaÍá
a sua rescisão, com as consequências contratuais e as píevislas em lei ou regulamento.

Pârág.afo Primoiro - lnãdimolêmênto imoulável à contrâlada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Conlrato nas hipótesês prsvisias no artigo 78 I a Xll e xvll da Lei 8.666/93 sem
que câiba à contratada direito â qualquer andenrzação, sâm prejuízo das penalidades pertinentes em processo
administrativo regular.

ParágraÍo S€gundo - O presenle ContÍato poderá seÍ íescindido mnsensualmente, mediante a ocorÍência dâ
hipólese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

PaÍág,afo ToícoiÍo - O presentê Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo dê licitaçâo, desdê que haja conveniência para a AdministÍaçáo. AÍtigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágrafo QuaÍto - Este Conhato poderá sar rescindido judicialmente nos termos da logislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisâo o,correr com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lêi
8.666/93, sêm que haja culpa da contrâladâ será eslâ rêssarcida dos prejuizos regularmênte comprovadí,s que
houver sofrido. Artigo 79 paÀg.alo 2o da Lei 8.656/93.

Parágraio Sêxlo - A rescisão administrativa ôu amigavel será precedidâ de autorizaÇáo escrita e fundamêntada
Artigo 79 parágraÍo 1o da Lei 8.666/93.

cúUsULADÉclMATERcElRA-W-constituiráencargoexduSivoda
contratada o pagamento dê tributos. tai'ifas ê despesás deccrÍentes da execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da contrâtada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, deconentes da êxecuÇão do Contrato. Arliqo 71 da Lei8.6ô6/93.

cúusuLA DÉclMA QUARTA - Dos REcuRsos oRcAMENTÁRlos - As despesas decorrentes deste
Contratocorrerãoporcontados,e"u@ooo_SecrêtâriadePlanejamênto-
Unidâde: 14001 - Sêcretaria de Ptanejamento - Atividade: 04.121.417.2.51 - ManutenÉo da SecÍetaÍia de
Planejamento - Elemento de Despesâ: (1110) - 3.3.90.30.00 - l\râterial de Consumo.

ctÁusuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABIUDADE CIVIL - A contratadâ responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ôu terceiros, em rczào de açào ou omissâo, dôlosa ou culposa, da contratada ou de
seus preposlos, indêpêndentemente de outrâs cominâÇóes contratuais ou legais a que estiver sujeita; náo
exduindo. ou reduzindo esta responsabilidâde, a flscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

D SÍRI BUIDORA
D! PRODUIOS
AGRÉ5TÉ

MERIOIONAL
rroe'eoauoxso'jft$,!'n"fi !''"
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cúusuLA DÉclMÂ sExTA - oos AcRÉsclMos E suPREssÔEs - A quantidade inicialmente contratada
poderá seÍ acrescida ou suprimidâ dentÍo dos limiles previstos no parágrafo primeiro do adigo 65 da Lei n'
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉÍMA . DAS ALTERÂCÔES - AS AIIETA çoes, porventura necessárias, ao bom, e íel
cumprimento do objeto deste Contrâto serão efetivâdas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/S3, através de Termo
Adilivo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - gg_EOBq - O FoÍo do presente Contrato será o da comarca de Gravatá/PE,
excluido qualquer outro.

E, por estarem JUStos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e pa ra um só efeito
legal, na presençá das testemunhas que também assinam

;m^8,9n^â4,+
cpr/ür N. bzz.oos.z64-íz

OrdênadoÍ de Despesa

6sç BoÀ- -ce.

No 649.468.864
Ordenador dê Despêsâ
Secretário de Governo

n

Sêcretário de EduceÉo, Esportes, Culturâ, Turismo
e Juventudê i1*'#!iâi; ;;-."ii;"$i.r:.,

.;;;@,{

TES

ME:

Raíssa Rabêlo Ferreira
OISTRIBUIDORA DÊ PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ME

CONTRATADA

CPF:
E:

oJ-+

randechã G
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