
SE0RETARIA MUN|C|PAL DE ÉD.tcAçÁO, ESPORIES, CULTURA, TURTSMO E
IUVENTUDE

PRÉGÀO ÉLE r RONICO ti' 007/2022

PROCESSO LtúrÍATORiO No 0í0/2022

CONTRÂTO N.O 26412022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
sEcREÍARtA DE EDUCAçÁO, ESPORTES, CULTURA,
TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE E A EMPRESA
DISTR'BUIDORA DE PRODUTOS ÁGRESTE MERID'ONAL
LTDA'ME, PÁRÁ OS FI'VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês de setembro de 2022 de um iado a SECRETARIA OE EDUCAçÂO, ESPORTES,
CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE OE CHÃ GRANDE com sede e foro êm Pernâmbuco, localizada à Á,enida
Vinte de Dezembro, no 100. Dom Helder Cámara. Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./I/F sob o no

30.005.980/OOOí 46. nestê ato represêntado peio sàu Gesto; e Secretárjo de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva. Brasileira, Divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por
rnero da Portana No 005/2021 datada em 04101t2021, portador da Carteira de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-12, no uso da atribuição que lhe confero o ORIGINAL. neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Distribuidora de PÍodutos agreste Meridional LTDA ME, inscrila no CNPJ sob o
n' /O.876.269/0001-50. estâbelecida à Rua Sargento Silvino Mâcêdo, N'03. São José - Garanhuns/PE - CEP:
55.295-280. nêste ato representadã por suâ representante legal, Sra. Raissa Rabêlo FerreiÍa. porladora da
Cârtêira de ldentidade n" 4.407.2254, expedida pela SecÍetana de Defesa Social do Estado de .Alagoâs. CPF n'
136.619.254-07, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é
decorrênle Processo Licitatório n" 01O12022 - Pregão Eletrôr'ico no OO7 !2022 - Na de Registro de PÍeços n"
02512022 - dorcvante denominâdo PROCESSO e que sc regerá peie Lei Federal n'8.666 de 21 de junho de lgg3,
e modiíicações subsequentes; peios termos da propústê vencedora, parte integrante deste contrato; pelo
eslabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceilos de direito público, aplicando-se-.lhes supletivâmente, os
principios da Teoria GeÍal dos Contraios e as disposiçôes de diÍeito privado; atendidas as cláusulas, e condiçóes
que se enunciant a seguir:

cúusul-A PRIMEIRA- DO OBJETO - Fom€cimânlo parcelado de mâtedal de llmpera, dascartável§, higiene
pessoal ê adigos iíúantis destinado às diveÍsas secrelarias do Município de Chã crande e demais Órgãos
Participantes, conÍorme especiÍicações e quanddêCê! indicadas nc Anexo ll. paÍte intêgÍântê deste contrato
independente de transcrição.

ParágraÍo Primêiro - O presênte Contrato nào poCêrá ser objeto de cessão ou transÍerência, no todo ou em parte.

cúusuLA SEGUNDA - DA FTNALIDADE - O objeio deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades normais da Sêcrelaria Municipal de Educação. Esportes, Cultura, Íurisrno e JuventJde ê
Oepartâmentos conelacionados

cúusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contratc vigorãrá até 31 do ds:ombro dê 2022, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado. rrcs tetmos dê legislirção pertinente.

cúusuLA QUARTA - DO VALOR E CONDICóÊS OE PAGÀjáEN'IO - ÀtÍibui-se a esse Conrato o vâtor de RS
10.í54,28 (Dez mil, cento e cinquenta o quatÍo reais e vintc ê oito centavos) refeÍente ao valor total do ob.jeto
previsto na Cláusula PÍimêira, para a totalidad3 co perioõo íícr'tcionado na Cláusula Terceira, confoÍme
detalhamento a seguir:
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composição básica silicone, paraÍlna, lormol, corante,
conservante. pêÍfume e outras subíânciâs químicas
permitidas, teor náo voláteis min mo 3,5% na categoria pronto
uso, acond cionado em írasco plástico. caixa com 04
bombonas contêndo 5 litros cada. PÍoduto com Rêgistro no
Ministério da Saúde.

17

Copo descartável conÍeccionado com resina teÍmoplástica
brancâ ou kanslúcida mm cápacidade dê 50 ml, mêdindo
aproximadamente 5,0 cm de diámetro na bocâ,3,0 cm dê
diâmetro no fúndo e 4,0 êm dê âlturê. Os copos devem ser
homôgênêos. isentos de mãteriâis estrânhos, Llolhâs,
rachaduras, furos, deformaçôes, bordas aÍiadas ou rebaóas,
nào devem apresentar sujidades interna ou extemamente.
Acondicionado conforme preue do íabricante. em embalagem
plástica na caixa com 50 tiras com '100 unidadês cadâ, de
Íoíma a garantiÍ a higiene e inlegridade do produlo até seu
uso. A embalagem deverá conter êxternamente os dados dê
identificação, procedência e quantidade. Deverá atender as
condicões qerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.

Caixa
Cristal
Copos

09 47,00

Dêsodorizador ambiental - aerossol, na Íragrância de lavanda
suave, álcool etÍlico, nitÍito dê sódio e água, em frasco dê
âlumínio com 400 ml êm câixâ com 12 unidâdês. Produlo c/
reqistro no MinistéÍio da Saúde.

Caixa Glade 03 89,00

423,00

267,00

25
Escovão plástico para limpeza em geral. oval, cerdas e
suoortê olástico medindo âoroximâdamêntê 12x6x4cm. Unidade 18 3,20 57,60

26 Espanador de pó limpa poeira com 35cm. Unidade Cristal 08 12.00 96.00

30

FósÍoÍo, conÍêêcionâdo êm mâdêría dê primeirâ quâlidâdê,
âcabamênto pefêito, com ponta ob.asivâ, medindo
aproximadamente 6 cm de comprimento total. Acondicionado
em câixâs resistentês contêndo aproximâdamente 40 pãlitos,
reembalados em fardo com 20 maços, de forma e garantir a
integridadê do produto até sêu uso. A embalagem deveíá
contêr e(emamente os dados de identiÍicação, procedência e
quanüdade.

Fardo Parana 07 9,00 63,00

32
Guaídanapo de papel medindo 23 x 22 çtÍ,, Íolhas simples,
liso, na cor brancâ, superior a 70olo, máximo de '15 mrÍVrÍÉ.
Pacotê cúm 48 unidadês.

Pacote Brasileiro 15 28,50

33

lnseücida aêÍosso! - ingrediêntes ativos d-aletrina 0,í35%, d-
tetrametrina 0,100/o, permetrina 0,10%. Composição
ingrêdiêntês ativos, vêículo, propelêntes, aditivos ê
ântiôxidantês, uso de água como solvente, com trava de
segurança. Contêndo 300 íí],ll232g en caixà cofi 12
unidades. O produto deve não conter clorofluoÍcâÍbono ê ser
eíicaz contra: moscas, mosquitos e bâratas.

Caixa SBP 04 95,00 380,00

37
Lixeira plástica com acionan,ento da tampa por pedal: com
câpâcidâde pâra 50 litms. Medjdasr 44cm (largura)j 72cm
(altura)i 33cm (comDrimento).

Unidâde Bralimpia 09 99,00 891,00

Pá de lixo plástica - de polipropileno, dimensáo
(285compxz1 5larqxSTalt ) mm.

Dúzia Cristal 05 5,50 27,50

Papel filme de PVC; plástic!; transparente; para envolvê.;
oroteqeÍ; conservar; 2Bcm de esoessuÍa; rolo com 30 metros. Rolo WYDA 08 6.30

Papel Toalha rolo de 22 cm, fardo com 24 rolos mêdindo 14
cm \ 22 cfi cada folha dupla picotada e loÍíada. 100%
côlulose.

FaÍdo Dubelle 13 49.00 637.00

50

Pedra sanitária com suporte para vaso sanitário com
fragrânciâs, êm consistência sólida, eucalipto, floral, lavanda
e pinho, composto de 98,99% dê paradicorobenzeno. Caixa
com 48 unidades.

cN48 Limppano 06 42,00 252,00

Quêrosêne, emtâlâgem plásticâ com 1 litro com descrição de
fabricânte e orazo de validade. Caixa com 12 unidades. Caixa KAO 05 120.00

53

Rodo para piso com câbo êm mâdêira rêsistênle ê rêvestido
com plástico, bâse em plástico mêdindo 40 cm, com lâmina
de borracha dupla de excelente durabilidade a borracha deve
ultrapassar a basê em no mínimô 25 mm.

Dúzia C.istal 04 8,S0 35,60

54

Sabáo amarelo êm tâblete 200 gramâs, composição básicâ,
caóonato de sódio, corante cârbonato de cálcio,
especiÍicaçôes corante e água comum embalado em saco
dástico de 200 gramas, embalagens contendo 05 (cinco)
unidades, caixa com 50 unidadês. ,1

Caixa Espumil 12 48,00 576.00

Chã Grande

Condor
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D§Ífl8UlDo8A Àíre&lon:

55 Sabào de coco tablete com 200 q. Caixa c./ 50 unidâdês. Caixa Espumil 03 55,00 1ô5,00
bJ Saco Plásllco capacidade de 5 KG. bobina. Unidade New Plast 10 26,00 260,00
66 Toalha de banho êm microÍibra tamanho G, 80X 130 cm Unidade Santistâ 20 18,00 3ô0.00
67 Toalha dê rosto de cor azul e branca. com 50cm X 80 cm Unidade Santista 20 7,00 140.00
68 Toâlhâ oara mesa dê 04 luaarês com 1,00À,,l x 1,50M tlnidâde Santista 10 40,00 400,00

69
Toalha pâra mesa dê 06 lugares com 2,00 m retangular
Oxford liso nâ cor brancâ. Un dade Santista 65.00 390,00

Vassoúra para vaso sanitário - escova para limpeza, com
cerdas de nylon; para limpeza em geral; cabo em plástico
mêdindo 17 cm, âproximâdâmêntê.

Dúzia Cristal 03 5.00 15,00

76

Frâldê infantil tamanho M: Fraldas descartáveis infêntil,
tãmanho médio. Formâto ânatômacô, tipo calÇã, côm
fechamênto na cintura por meio de íitas adesivas
reposicionáveis, baÍÍeiras protetoÍas antivazamento, para
cíiança com peso de até 10 k9, atóxica, hipoalergênica.
Pacote com 50 unidades.

Pacote Hipopo 50 28.00 1.400,00

79

Pomada antiassadura infantil: Pomada para prevençâo dê
assaduras. Produto deverá apíesentar fórmula que proteja o
betÉ das assaduras. mantendo â hidrataçáo natural da pele,
através do estabelecimento de uma barreira mecânica entre a
pele do bebê, a urina e as fezes, evitando que estas entrem
êm contato ccrn a pele, causando assaduras. O produto
deverá possuir chearo agrâdávêl e ser fácil de espalhar e de
removêr. EmbalageíÍr contêndo no mínimo 90 gr PÍoduto
devêrá ser deÍmatolog camênte teslado. Validadê minima dê
06 (sêis) me6es a part Í da datâ dê êntreqa.

UND 12 1 1,99 143,88

600.0080

Lenço umedecido. Produto testado dermatologicamente: sem
sabáo nem álcool, parâ limpar delicadâmente as dobrinhas da
pele do bebê. Fórmula hidrâtante e hipoalergênicá.
Embalagem tipo flip flop, que assegura a umidade e a maciez,
contendo no mÍnimo 40O unidades. medindo
aproximadam€nte 17x12 cm, cada. Produto deverá possuir
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrêqa.

Hipopo 50 12,00

83
Escova dental infantil, com formato anatômico, com cabo de
polipropileno medindo entre 14 e 16cm de comprimento,
cêídas macias.

UND Colgate 50 1,00 50.00

84

Sabonete em Bana para bebê, corn no mínimo 909. Produto
hipoalêrgênico, com frâgráncia suavê, Íórmula hidratânte ê
dermatôlogicamente testada, para limpaÍ suavementê sem
agredir a pêle do bebê. Validade minima de 06 (seis) meses a
gârtir da data de entreqa. Pacote corn 12 Unidadês.

Pacote Xuxinha 10 26,00 260,00

86

Coionêtês: Hastês llexíveis, inquebrávêis, proporcionândo
segurança. Com pontas dê algodáo que não soltam Íiapos,
antigerme (Triclosan 0,4%) quê o mântém livre de microbios
mesmo depois do cârtucho aberto. Caixê com í50 unidades.
Produto totalmehte atoxico. Validade mÍnima de 06 (seis)
mesês a Dartir da data dê entreoa

UND Cotton 12 2,80 33,60

88

Escova de cãbelo cerdas maciasr Escova de cabelo para
bebê. Cerdas macias e suaves, cabo de PVC. Produto
totalmente atóxico. Cabo com textura antideslizântê, para
evitar euê escorrêque das mãos.

UND Santa Clara a2 10.00 20,00

89
Escova de cabêlo, tamanho médio, cabo dê mâdêirâ, cêrdas
natuÍais. validade indêterminada.

UND, Santa Clara 06 17,00 't02,00

90
Pente de plástico com dêntes largos paíâ cabelo de todos os
tipos, cores diversas, tamanho igual ou superior a 21cm com
cabo.

UND, Santa Clara 06 3,00 18,00

§2

Esponja para banho formato anatômico: espuma de
poliuretano, íbra sintética, resina sintética e mineral, Íormato
anatômico, medindo aproximadamente 15 x '10 cm,
dermatologicâmentê testadâ ê hipoâleígênicâ. Embdagêm
deve conter a marca do fabricânte, peso liquido, data de
fâbricácáo e orâzo de validade.

UND Santa Clârâ 20 4,50 90.00

93 Chupetra em salicone tamanho padrão, ortodôntica e isenta de
BisÍenolA - acima de 6 meses

UND Kuka 5,00 120,00

94

Bico de mamadeira em silicone. para mamadeira de 240rfl,
formato ortodôntico, tamanho 3 (grande) para recém
nascidos, sem defeitos, rêsistêntê a autoclavação, incolor.
acondicíonado em eÍrbalaqem aorooriada.

UND Kuka 24 5,50 132,00

Chã Grande
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MamadeiG transparente e sem oêcoraçãc. resistenle
estsrilizávol, com íampa, capuz e rosaa êm poltprupileno, bico
eslerilizável, gÍaduada, livre dê Eisfenol-A, capacidade de
240m|.
Prendedor dê cabelo infantil, tipo 'elástaco de moia - .âbicó',
tâmanho médiô, matonal poliéster ê êiaslâno, êmbâlâgom
com crres sortidas e quantidade rgual ou superior a 50
unidadês.

UND

Pacote Santa Clara

Parágrafo Segundo - Os pâgame,rtos seião reálizados integraln]eÍrte. em correspondência com os produtos
efetivamente enlregues no mês anterior ao do pagamênto.

Parágrafo TeÍcelro - A noia fiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
Município de Chã Granda/PE, Localiza,la na Àvenrda São José, n' 101. Centro, Chã Grande/PE.

Pará9raÍo Quaílo - PoÍ ocasião do pagarnênto a contrâ'.âds Crveiâ api'e:eniar:

a) Cenificado dê Reguiaíidâde do FG:[S - CRF, t:;,-nil, ovando , egularrdadê côm o FGTSi
b) Cenidáo Negativa de Débitos Pi.:.:'.i..,c.i. a Tria r.:s FÉ{erais, Divida Aliva da Uniáo e INSS.
expedida pela Sec.etâria da Rec.éita FsdeÍi,!do Lrr'.r5r!;

c) Certidão Negâliva de Déb,tn: Írih:!l:i:ir"j - L:ND;, :xpedidâ pêlâ Jusüça do Trabalho,
comprovando a inexistênc!3 d.: dgbiio3 i.:aiiiôi l:-.r,J p,..jr" 't€ a .lusüça do Trabalho;
d) Prova de regulaÍidade com ês Fa--r;.'.:ri Eslr4ri: r. [iunicipal do domicílio ou sede da contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento Jerá tcei:::.iê úp,:.. e 5prJs:nt:çâo pela ContÍatada da nota fiscal
devidamente p!'eenchida e inCicação do bancr,3c:,i,:'. e c.,Í';i.i t3ncâna da empresa oue receberá o valor do
objeto.

Parágrafo Sêrto - Não haverá, sob hipóte:e erEutnr, .,a'.j?nr,:I.lro antecipado.

Pârágraío Sótlmo.llenhuni paganrÉnto será êíú:r!í,Ca à adjudicatária enquanto pendente dê liquidaÇão qualquer
obrigaçác. Esse Íato nâo sêíá gêrador dÊ sit clic a rú riui-iô Íi,ie nr,.) cje i,reÇos ou à atualizaÉo monetáía.

Parágrafo OitavD - A nol:r fisa3l que fcr :;. l::.,:âJa conr cÍrc, cu cbservadâ qualquer circunstância que
dêsaconselhe o pagamento, seró Cevaiv,J. ' ijí,t,'atad3, plia correÉo e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será inteírcmF,ido. ,i ciirtãíj._i,,' do p;â:o previsto parâ pagamento será iniciada a partir da
respectivâ regulaízaçáo.

Parágrâío l,lono - Evêntuâis átrasos ÍÉs pii-
alualizaçào.

-..i.: i'irilitáyêis à contratâda náo gerârâo direito a quâlquer

DtttBtBUtDonÁ r..dd,",-
D€ PRODUTOs d9d*'

Kuka 12 9.00 08,00

7.0002 14,00

AV. Sôo José. n' l0l. Cenlro, Chô GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-ü)0
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.bí I

Teleíone: 81 3537-l l40 | CNFi: i l.üt9.806im01.90
Silê wwrY.chogronde.pe.gov.br

ParágràÍo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mêdiânle crédito em conlâ corrente da contratadâ, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias mnsecutivcs, a contar do recebimento deíinitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitaçáo e caso não ha.iâ fâto impediüvo para o qual tenha conmnido à
contratada.

Parágrafo Décíno - A adjudicâÉíia nà.t poot:;r .... - , ::-.i nsi..r iscal/íetuíà com CNPJ/MF diverso do registÍado
no ConlÍato.

Pârágrafo Oécimo PrimsiÍo - Deveiáo esi.Í t,:-... í-r i,drJ i)i€;üs apiesentados todos os gastos do Írete,
embalagem e todos e quâisquer kibut.Js, ssjarr ':ir. - :. i:. i,;i)úiir::rar s, previdenciários, fiscais, comêrciais ou de
qualqueÍ outra natureza Íesultantes íla c\e.,ü;a -.::,.ir, ,i .;io. ' . 

'

CLÁUSULA QUrt{TA -. qêllpALl/.lijú jÉ,j;1 ;.'- . ..!:r.::,.:njc ai,bso no pagãmento. e desde que para
tanto, a contratada náo tenhã ccncoífldo.r:; â1j,.:.,:r ;.-,-i,.i.'-,.:, ),: i.t,:.i.rênr:la de atualizaçáo monetária sJbrê o
valor devido, pêla vânaÉo acumulâda .io lrrcA/,ii:i .i:ci,.i:à r,'tr:e o dí1rê Íinal prevista pârâ o pagamento e a
data de sua efetiva reaiização.

clÁusuLÂ sExTA - Do REAJUSTE - Nao s..;i': âú.ccljidó';eajuste cu ccrreçào monetária ao valor do conlrato.

Parágrafo Único - Fica assegurêdo o ,nnqr,,,rr,o'econômi;o-ílnancearo inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisívol nos tcrr:r,s 'i f.:rire esi?bêiecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
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mediante pÍovocação da contralada, cuja pretensâo deverá estar suflcientêmente compÍovada atÍavés de
documento(s).

cúusuLA SETIMA - DA EXECUÇÀO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adqurridos deverào ser
entregues no Almoxarifado Central. localizado na RqAJoaquim José Miranda, no 19A - [4anoel Simões Baóosa -
Chã Grande - PE (Salâo PaÍoquial), ocasiâo em que será procedida a conÍerência dos produtos entregu.l, e a
verificaçáo sê estáo de acordo com as características e quantitativos descritos na Ordem de Fornecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos devêráo. ser!Çntrqg.es em âté 03 (três) dlâs corridos, e do recebimento da
Ordem de fornecimento, emitida pela .S.pcrelan? ele..Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do
Município de Chá Grande, no horário de 07h00min as í3hoomin.

Parágrafo Sêgundo: Oé produtos çaf i.*oâlfa-lffiyam9r,te. após' a veÍificaÉo da qualidade e quântidade
dos píodutos e @nsequente aceitaÉo, mediante atestaCo do setgr responsávê|.

Parágrafo Terc6iÍo: O prazo de validade dos produios, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partiÍ
da data de entrega dos respeclivos produtos solicilados na Ordem de fornecimento emitida pela SecretaÍia de
Educaçáo, Esportês, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio de Chã Grande.

Parágr.fo Ouarto: O transporte. carga ê a descargE dos pÍodutos conêrão por conta da ContÍatada, sem
qualqueÍ custo adicional solicitado posteriormente a pela Secrstaria de Educação, Espoíes, Cuttura, Tunsmo e
Juventude do Municipio dê Chã Grandô.

ParágÍâfo Quinto: O recebimento provisório ou definitivô do sêMço e do objeto nâo exclui a responsabilidade da
Contrâtadâ pelos prejuizos resultantes da incorreta exêcuÉo do contÍâto.

Patágtalo Sexto: A Contratada ficaÉ obrigada a tocar o prociuto que üeÍ a ser recusado por náo alênder à
especificaÉo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto âcârrete qualqueÍ ônus à administraçào ou
importe na relevância das sanções prêvistas na legislaÉo vigente. O piãzo parc entrega do(s) novo(s)
produto(r) será de ató 48 (quarenta ê oito) horas contadas sm dias úteis, a contaÍ da notificaçâo à
contratada, às $uas custaa, sem prejuízo da aplicação das pênalidades.

Parágrafo Sélimo: Os píodutos seÍão recebidos de modo imediâto e delinitivo, sendo de responsabilidade do
fornecedor beneíiciário os padroes adequados de sêgurança e qualidade, cabendo{he sanar quaisquer
irregularidades detectadâs quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Sérgio Fêrnandes de Carvalho, Secretário Municipal de Governo,
matrícula 346922, como GESTOR DO CONTRÂfO e a servidora Cristianê MaÍia da Silvá, copeira, matrícula no
344593, como FISCAL DO CONÍRATO, Íesponsável pelo acompanhamento e fiscelizaÉo da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relâcionadâs à execução e determinaÉo, tudo o que
for necessário à regularizaÉo de falhas ou defeitos observados na exêcuçâo do Contrato.

cúusulA olTAvA - DA SUBCoNTRATACÃO - A subcontratação dêpend€ de autorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpÍe os requisitos de qualificação técnica, além da
regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÇão do objêto.

Parágrâfo PÍimairo - A ContÍâtada. na execuÇão do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévta
autorizaçâo da Secrelaria de Educação, Esportes. Cultura, Turismo e Juventude do lvlunicípio de Chá Grande

PaÍágralo Segundo - Em qualquer hipótese dê subcontratação, peírnânêce a responsabilidade integral da
Contratada pelâ perfeita êxecuçáo contratual, cabendo-lhe rêalizar ã supervisão e coordenaçáo das atividadês da
subcontÍatação. bem como rêspondêr perante a ContÍatante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçóes
contratuais correspondentes ao objeto da subconfatâção.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRIGACÕÊS OA CONTRATADA - E responsabitidade da CONTRÂTADA a
execuçao objeto contratual em estreita observância da legislaÉo vigente para contrataçôes públic'"s, as
especiÍicações tecnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigaçóes:

a) Fornecer o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referôncia e na proposta,
com indicaçoes r€Íerentes à marca/fabricante, ficando suj multa estabelecida no contrato. bem como

Chã Grande
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às pÍescriçóes da Lei das LiciiaçÕes e Contratos AdministÍativos, respondendo pelas consequências de sua
inobsêrvância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência ê execuÇão do @ntrato, em compatibilidade com as obrigaçóes
assumidas, com as condiÉes de habilitâÉo e quâlifcaÉo êxigidas no Termo de Referência;
c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estâbêlecido neslê instrumênto. A Não
rêalizaçao dentro do prazo, a funtratada eslaÉ sujeita à multa estabelecida noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressôes do fomecimento ora
mntratado, que porventura se Ílzerem necessários, â critério dâ Contratante;
ê) Assumir integral responsâbilidadê sobre extravios ou danos oconidos no trânsporte dos objetos,
qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escÍito, à Contrêtante, quâlquer fato extreordinário ou anormal que ocorÍer no
fornecimento do objeto cont€tado:
g) ArcaÍ com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiÉo do objeto, em caso de
reposiÉo do mssmo:
h) PÍestar esdarecimentos ao Contratante. duando solicitado, no que ÍoÍ íeíeÍente á entrega e a quaisquer
ocorÍências rolacionâdas aos produtos:
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos êventuais causados à conlratantâ ou â terceiros no
fornocim€nlo orâ ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidadê à Íiscalização ou
ammpanhamento realizâdo pela Contratante:
j) Assumir responsabilidade poÍ todos os gâstos com êncargos prêvidenciários e obrigaçôes sociais
pÍêvistos nâ legislação sociâl e trabalhista em vigor, obrigando-se a sâldálos na época própria, vez que os
sêus êmpregados náo manteráo nenhum vínculo empregâtício com o MUNIcÍPlo;
k) ResponsabilizaÊse por todGs os encâÍgos fiscâis ê mmerciâis rêsultrantes desta contrâtâção:
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do pmduto objelo do presênte Contrato, ê todos os ônus, relativos
ao fornecimento, inclusivê fretê, desde a oÍigem até sua entrega no local de dêsüno, bem como cumprir, as
normas adequadas relalivas ao transporte do produto obieto do presente têrmo;
m) Entregar o produto â@ndicionado de foÍma adequada garantindo sua inlegÍidade física;
n) Responsabilizar-se poÍ quaisquer multas ou despesas de qualquer nalureza em deconência de
descumprimonlo de qudquêr cláusula ou condição do contÍato, dispositivo legal ou rêgulamento, por sua
parte:
o) Obssrvar rigoÍosamentê todas as espêcificações gerais, que originou esta contÍataÉo e de sua
proposta;
p) Manter número teleÍônico e e-mail atualizâdos dê êscritório ou íirma para contato e intermediaçâo junto
à contratante,

CúUSULA OÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DO CoNTRÂTANTE - sáo obrigaçÕes da Secretaria Munic'/al de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude:

a) Recêber o objeto nas condições estabelecidâs neslê Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especilicaçôes constantes no Termo de Referência
e da proposta para Íins de aceitaÉo e recebimento definitivo;
c) comunicâr à conlratâdâ, por escrito, sobrê imperfeiçóes, falhas ou inêgularidades veriÍicâdas no ôb.ieto
fomecido para quê ssja substituído, reparàdo ou coÍrigido;
d) Acompanhar e fiscdizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratada atravês ds servidor responsável
designado;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no prazo e Íorma
estabelecidos neste Contrato;
0 Fomecer atestado de capacidade técrrica quando solicilado, dêsde que atendidas às obÍigações
contratuais;
g) A Adminislração não rêsponderá poÍ quarsquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, oem como por qualquer dano causado a teÍceiros
em deconência dB ato da Conlratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cLÁusuLA DÉclMA PRIMEIRA - OAS PENALIDADES - Com fundamento no Arr. 7" da Lei Fedêral n.o
1O.52O12O02, ficará impedido d€ licitar e contratar com a Administrâção Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cer,to), do valor estimado para ARP e demais
cominaÇões legais, nos seguinles casos:

a) ApÍesentar documentãção Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execuçao do objelo:
c) FalhaÍ na execuçáo do contrato:
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no p o êstabelecido:
e) Comportar-se de modo inidôneo;

Chã Grande
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Parágrafo PÍimeiro - Para condutas descriias nas alineas 'a", 'd', "e", "f, "9"; 'h'e "i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrâfo Sêgundo - O rêtârdâmento da exêcuçáo pÍevisto na alínea "b", estará conígurâdo quândo â
Conl.ateda:

a) Deixar de iniciar, sêm causa justifcâda, a execuçáo do contrato, aÉs 07 (sete) dias, contados da data
constantê na ordsm de Íomecimento:

b) Oeixar de realizar, sem causa justificadil, as ubrigaçoes oeíinidas no contrato por03 (três) dias s€guidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzjdo do valcr da rnuite epiiceJa en razáo de falha na execução do contrato, de
que trata a alínêa "c". o valor relativo às multas âpticadas em ra?ão do ParágraÍo Sêxto.

PaúgíaÍo Qualto - A falha na exec,ução do contÍato F,rôyista no subitem "c" estrará configurada quando a
Contratada se enquadrâr êm pelo rnenos umã Css siuaçóes pÍevislas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, resp€itada â graduação de infraçôes conÍorme a tabêlâ 1 â sêguir, e alcãnçâr o totâl de 20 (vinte) pontos,
cumulaúvamente.

TABELA 1

1

PoÍrtos da lnfrâcáo
2

2 3

4
4
5
8

6

3

10

Parágrafo Quinto - O compoÍtamento previsto rro PerágÍâfô Quarto estará configurâdo quando a Conlratada
execulaÍ atos tais como os dêscritos nos 3rtigos 92, parágÍaÍo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no
8.666/1993.

IÁBELA 2

0 27o sobre o valor da ordem dê fomecimento a ue se reíere o descum rimento da ob
0,4% sobre o valor da ordem de foÍnecimento a us se refere o dBscum mento da obri a
0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a se Íefere o descu imento da obri

4 ô7o sobre o valoÍ da ordem de Íorneciriento a ue se. reíere o descu mento da ob a á
3 27o sobre o valor da ordem de fomecimento a ue se refere o descum rimento da obn a
4 0% sobre o valor da ordem de fomeôimento a ue se refêre o descum mento da obri a

TABELA 3
llêm Oescrição Grau lncidência

1
Execular Íomecimento inc,ompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposicão complementar. I

2 Por Ocorrência

2

Por dia e por tarefa
designada

Por Ocorrência

5 PoÍ Ocorrência

Fomecer informaçáo pérfida de fornecimento ou substituir material
I c tado r outro de ualidade iníerior
Suspender ou interromper, salvo motivo de Íorça maior ou caso fortuito
os fomecimentos conlÍatados.

o
o
o
o
o
o6

2

3

4

5

6

Utilizar as depêndências da Contratante para lins diversos do objeto do
contrato.
Recusar a execuçáo de fornêcimento deteÍminado oela scaliza o.

l5

Grau

2

3

5

SEâRETARIA MUNICiPAL DE EDUáAÇAO, ESPORTES, CULTURA, TURTSMO E

f) Não mantiveÍ â pÍoposta;

9) Deixar de entregar documentâção exigida no cêname:
h) Comeler fraude fiscal;
i) Fizêr dêclaraçáo talsa.

Patágraro Sexto - Pêlo descumprimento das obrigaçóes contratuais, a AdminislraÉo aplicârá multas conforme a
graduaÉo êstabelecida nas tabelas s€guintes:

Grau da lntracão

1

Por Ocorrência

otsÍf,tButooÂ À,É&ÉB
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sem moüvo ustificado.

6
Permitir situaçâo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
Íísico. lesáo corporal ou consequências lêlais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante .quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrâto, sem autorização p.éyia. I PoÍ itêm e por

oconência

E

13
Entregar a garantia contratual eventualmonte exigidê nos termos e

tazos lados.

ParágiaÍo Sótimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Corrtraiadâ juntamente com â de impedimento de
licitaÍ ê contratar estâbêlecida no CâpuÍ desta cláusula.

PaÉgralo Oitavo - As infrações serão considerada§ rcincrdêntes se, no prazo de 07 (sête) dias conidos a contar
da aplicação da penalidâde, a Contraiada cometer a mêsma infração, câbendo a aplicâÉo em dobro das multas
correspondentes, sem preluizo da rescisáo conlratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade s€rá aplicada senr o devido Processo Adminislrativo de Adicação de
Penalidade - PMP, dêvendo ssr obseÍvado o disposto no D€creto Estadual no 42.191/2015 e no Dacrêto Estadual
n' 44.94812017.

PaÍágrafo Dácimo - A cÍitério da autoridade mmpetênte, o valor da multa podeÍá ser descontado do pagamento a
ser eÍetuado ao @ntratado.

Parágrâfo Décimo PÍimeirô - Após esgotâdos os meios de execução diÍeta da sanção de multa indicados no
ParágÍaÍo Décamo acima. o contÍatado será notilicado p3ra recolher a importáncia deúda no pÍazo de '15 (quinze)
dias, mnlados do recêbimênto da comunicaçâo oficial.

PâÍágrafo Décimo Segundo - Oemrrido o prazo previslo no Parágrâfo Décimo Terceiro, o contratante
encâminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Dócimo Târcalro - A Administraçã(' pod€rá, am siruaçôes êxcspcionais dêvidamentê motivadas,
eÍetuaÍ a retênÉo cautêlar do valor da rnulta antss da condusáo do procedirnenlo administraüvo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÂO - A inexecuçào total ou parcial do presente Contrãto ensejaÍá
a sua Íescisão. com as consequôncias conlratuai: e as prev:stes em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimnlemenlo imDulável à contÍalada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presenle Contrato nas h.pótsses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à mnlratadâ direito a qualquer in(ierizrçác, s:em preluízo das penalidades perlinentes em procgsso
adminislrativo regular.

Pârágrafo Segundo - O presente Contrato poderá sêr rdscindido crnsensualmentê, mediante a ocorrência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.6ô6/93.

Parágrâfo TeÍcelro - O píesente Contraio poderá ser rescinoido amigâvelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitaçáo, desde que haja conveniência para a AdministÍaÉo. AÍtigo 79, ll da Lei
8.666/93.

ParágÍafo Qua.to - Este Contrato poderá seÍ rescindido judicialmente nos termos da legislaçáo processual

8 l\,lanter a documenlacão dê habilitaÉo atualizada 1
Por itêm ê pôr
ocorrência

s
Cumprir hoÉrio estabdecido pelo contrato ou deteÍminado pela
F iscãlizaÇão.

1 Por Ocorrência

'10 Cumprir determinagáo da FiscalizaÉo para conlrole dê acesso d6 sêus
funcionários.

1 Por Ocorrência

'11 CumpriÍ determinação formal ou instruÇáo complementar da
FiscalizaÇáo. 2 Por Ocorrência

12
Cumpdr quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não prêvistos
nestâ tabela de mdtas, após reincidência Íormalmente notificada pêla
unidade fiscalizadora.

3
Por itom e por
oconência

1 Por dia

th,, t1.,, i,it.r,,

vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.
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5001
5001

12.361 .',1201 .2.37
't2.365.1210.2.862

cLÁusuLA DÉclMA QUINTA - DÂ RESPONSÂEIUDADE CIVIL - A contratadâ respondeÉ por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de eçâo ou omissâo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, indep6ndentements de outras cominações contraluais ou legais a que estiver suleitai nâo
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidads, s Íi:;.ali:€ção ou.o acompanhamento p€lo contratante. AÍligo 70 da
Lei 8.6ôô/93.

cúusul DÉclMA sExTA - Dos AcRÊsclMos E suPREssÔES - A quântidade iniciatmente contíarada
podeÉ ser acrêscidâ ou suprimida dentro dos.lirrites previslos no pãrágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no
8.6ô6/93.

CúUSULA DÉCIÍIA SÊIMA - DAS ALTERACÔES - As alteraçóes, porvenrura necessárias, ao bom, e flet
cumprimento do objeto deste Contrâto serão eÍêtivadas na forma do artigo 65 da Lêi 8.666/93, atrâvés de Termo
Aditivo.

CúUSULA OÉclMA OITAVA - DO FORO - O Faro do pÍesente Contrato será o da comâÍca de cravatá/PE,
excluÍdo qualquer outro.

E, por estaíem juslos, e acordados, Íirmam o presente Contralo em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na presença das têstemunhâs que também assinam.

J

(se. !.2\-oz

,Eúnia.,óo'$

Raíssa Rabêlo Ferrêirâ
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRE§TE

IUERIDIONAL LTDA ltiE
CONTRÂTAOA

l&sL
CPFi FN" 7.009.264-í 2

Secretário Municipal de Educação, Esportes, Cultur-:,
Turismo e Juvêntude

N

c .ú/.W_26.CPF

5000
5000

(573) 3.3.90.30.00
(1087) 3.3.90.30.00

R$ 5.877,10
R$ 4.277 1A

AV. Sõo José. no l0I. Cenlío. Chõ cÍonde-PE. CEP 55.ó3ó-mO
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Parágrafo Quinto - Quando a rescisáo oconer com tundâmento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.6ô6/93, sem que haja culpa da contratadê será esla ressaÍcida dcs prejuízos regularmente compÍovados que
houveÍ sofrido. ArtigoT9 paágaÍo2'da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sêío - A rêscisão administrativa ou amigável se!.á precedida ds aulorizaÉo escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágrafo í" da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS OESPESAS DO CONTRÂTO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tribulos, laÍifas e despesas demnentes da execuÇáo do objeto dêste Contrato.

PaúgÍalo Único: Serâo da confatada todas as despesas decoíenles de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, dêcorGntes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.66ô/93.

CLÁUSULA DÉcltlA QUARTA - Dos REcuRsos oRcAMENTÁRlos - As despesas decorrentes deste
Conkâto coÍrerão por conta dos recursos a seguir especifiàdos;
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