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SEâRETARIA MIJNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO
E JUVENTUDE

PREGÂo ELETRôNtco N" o07/2022

PRocEsso LtctrATóRto N" oí0/2022

CONTRATO N,'26512022, QUE ENIRE SI CELEBRAM A
SEoRETARIA DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTURA,
TURISMo E JUVENÍUDE DE CHÃ GRANDE E A EMPRESA
TELMA LÚc,A DA s,LvA ME, PARA OS F,/VS QUE SE
ESPECIFICA.

Aos 02 (dois) dias do mês dê setembro de 2022. de um lado a SECRETARIA DE EDUcAçÃo' ESPoRTES,
CULTURÂ, TURISMO E JUVENTUDE OE CHÁ GRANOE com sede e Íoro êm Pernâmbuco, localizada a

Avenida Vinte de Dezembro, n" 1OO, Dom Heldeí Câmâra, Chã Grande - PE, inscíta no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/0001€6, neste ato rapresentado pelo seu Gê§tor e Sêcretário de Educação, EspoÍtes, Cultura,
Turismo e Juventudê Sr. Joel Gomes da Sllva, Brasileira, divorciado, Servidor público, nomêado por meio da
Portaria No OOí2021 datada sm 0410112021, portador da Carteira de ldentidade nô 5.322.402 SSP/PE, CPF no

027.009.26/.-12, no uso da alribuição qu€ lhe conÍeÍe o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Telma Lúcia da Silva ME, inscrita no CNPJ sob o n" 0'1.005.20210001-99'
estabelecidâ à Rua Severina Pêrêira de Olivêirâ, No 197 - José Maciel, Bêlo Jârdim/PÉ - CEP: 55.í51-655,
neste âto Íêpresentada por sua ÍepÍesêntante legal, Sra. Têlma Lúcia da Silva, portadora dâ Caíeira de

ldentidade N.2.683.403, expedida pelâ Sêcretaria de Sêgurança Públicâ dô Estado de Peínâmbuco, CPF/MF
N" 397.393.254-9í, doravante denominada CONTRÂTADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração é

decorrentê ProcesBo Licitatório n" 01012022 - Pregão ElelÍônico n" 00112022 - Ala de Rêgistro de PÍeços
n" 02812022 - doêvante denominado PROCESSO e que se rêgerá pela Lei Federãl n" 8.666 dê 21 dejunho de
'1993, e modiÍicâções subsequentes; pelos leÍmos da proposta vencedora, parte integrante dêste contrato; pelo

estabelecido no Éditâl e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes sudetivamente, os
princípios da TeoÍia Geral dos Contratos e as disposições de direito privado: atendidas as cláusulas, e

condições que se ênunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fomecimsnto parcelado de matêrial de limpeza, descartáveis,
higiene pêssoal ê artigos infantis deslinado às diversas secÍetâÍias do Município de Châ Grande e demais
órgãos Participantes, conÍorme especificaçÕes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste
contrato indepêndente de transcÍição.

parágrafo Primêiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferóncia, no lodo ou em
parte.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINAUDADE - O objeto deste Conlrato destina-se ao desenvolvimênto das

atividades normais da Secrelaria Municipâl dê EducaÇáo, Esportes, Cullura, Turismo e Juvêntude e

Depârtâmentos correlâcionados.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do PRAZO - o presente Contralo vigorârá até 3í de dezembro de 2022, contados

a partir de sua assinatura, podendo ser proÍrogado, nos termos da legislaÉo pertinente.

cLÁusuLA aUARTA - oo vALoR E coNDtcÕES DE PAGAMENTo - Atribui-se a esse contrato o valor de
RS 6.50í,07 (Seis mil, quinhentos e um rêais e sets centavos) refeíente ao valoÍ total do objeto previsto na

Cláusula Primeira, para a totalidade do perÍodo mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a
seguir:

Balde - de plástico, com capacidade dê 50 litros, com
al . com aba
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Vip Plásticos 0607
Bacàs plásticâs - em matêíiâl virgêm de primêirâ
qualidade, modêlo cánelâda, capacidade 6 litros, medidas
aoroximadas:'136mmx350mm.

06 14,99 89,94Unidade Vip PlásticosBacias Plásticas - em material vargem de primeira

aualidadê, modelo canelada, capacidade 12 litro§.

Vip Plásticos 03 19.48Unrdãde

10 5,00 50,00Unidade Vip Plásticos14 Cesto para lixo Telado de plástico de 6litros

91,2s u7,50Caxa Total Plast
Copo descartávêl confêccionado com r€sina termoplástica
branca ou kanslúcida com câpacid
ê máxima de 200 ml, medindo âproximadamente

ade minima de 180 ml
dê

18
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diâmêtro na boca, 4,5 cm de diàmelro no fundo e 8 cÍr de
altura. Os copos devem ser homogêneos, is€ntos de
materiais eslranhos, bolhas, íachaduras, furos,
dêformaçõês. bordas afiadas ou rebarbas, não devem
aprêsenlaí suiidades intêrna ou extêrnamente.
Acondicionado corÍoíme praxê do fabricánte, êm
embalagem plástica na caixa com 25 tiras com 100
unidades cada, de forma a garantiÍ a higiene e integridade
do produto âté seu uso. A embalagêm dêv€rá contêÍ
extemamentê os dados de identiíicação, procedência e
quantidade. Deverá atender as condições gerais da NBR
14865 e NBR 13230 da ABNT.

í9
Desinfetante de euc€lipto, caixa com 12 unidades,
embalagem 500 ml, contendo dados de iníormaçóes
sobre o oroduto e validade. Produto reaistrado no MS.

Caixa Santa Joana 24 18,00 432.00

Caixa 18 20.00 360.0020

DesinÍetante em pinho com açáo bactericida e germicida,
íótulo com as exigências do rninistério da saúde, frasco
com 500 ml, caixa com '12 unidades. embalagem com
dados de identifica€o, validade ê procedência e registro
no Ministário da Saúde.

Santa Joana

23

Detergente líquado - princípio ativo linear alquilbênzeno,
sulfonato de sódio, compoGição básica tensa ativa:
aniônicô6, nâo iônicôs, coadiuvanlo, prosêívantês,
sêquêstrant€, espessanle, Íragráncias e outras
substiancias químicas permitidas, teor de aüvos mínimo
d€ 8,0olô, ph=6,0-9,0, solução 1olo p/p, compodqáo
aromática neutra, acondicionado em frasco plástica,
contendo 500 ml, (Resoluçáo MS 1r8), (Portariâ 874/s8).
Caixâ cy'24 unidadês.

Câixa Sânlâ.loânâ 06 23,40 140.40

24 DisDenser suporte porta cooos em inox Unidade Art Lart 03 34,55 103,65
Espohja pâra lirnpeza - tipo dupla Íâce, náo riscá,
medindo no mínimo de 110x58x28 mm. com Íormato
retangula.. espuma de poliurotano base polióster. fibra
sintética, Í€sina sintética ê abrasiva, na cor azul. Caixa
com 60 unidades.

Caixa Brilhus 07 167.30

38
Lustra móvejs. a base de côras naturais, aÉo de
sêcagêm íápida, pedumê suave. Embalagem: frasco
plástico de 200 ml. CX C/12

Caixa 06

39

l\4op industrial com êspremêdor que gira 360 (Balde Doblô
30 litros - 2 águas: Cabo Telesópico 1,40 mt GarÍa Euro
Plásticê; Refil Loop com cintâ - 3209; Placa SlnalizadoÍa
- Piso Molhado).

unidadê Art Lar 02 390,00

243.12

780,00

41 63,22 442.54
Pâlato parâ higiene bucal êm madeira, em formato rolaço
com 06 cm, faído com 25 caüinhâs c.m 100 unidâdes.

Fardo Olho 07

42 Pano de chão pa.a limpeza - medindo 67x39cm, alvejado
âlgodáo. Oúz a Art Lar 18 34.42 698,76

43
Pano de copâ e cozinha - de âlgodão liso (para prato),
medindo 43 x 67 cm, na cor branca. 100% algodão. PCT
c/5 und

Pacôle Art Lar 9,00 81,00

44

Papel alumínio em rolo medindo 30 cm de laÍgura e 100
m dê compnmento, embalado em caixa de papelão. sem
furos ou sinars de oxidaçâo. Acondicionado conforme a
praxe do fabricantê de Íorma a garantir a higienê e
integridade do produto até seu uso. A €mbalagem dêveÉ
contor exalamente os dados de identificação. procedência
e ouantidade. Caixa com 25 .olos.

Caixa Bila 05 82,65 413.25

46

Papel higiênico comum - Ídha simples, gofrado, sem
picotê, na cor natural, medindo 4omx10cm. composto d6
fibías natuíais e aparês de papel, Íâído com 16 pacotês
contêndo 4 rolos cãda pacote.

Ferdo 27,98 1.00?:28Supremo 36

32,9556

Sabão em pó - princípio ativo alquil benzeno sulÍonato dê
sódio, silicato de sódio, caôonato de sódio, teor de âtivos
mínimo de 8,0%%, ph=11,5 rnáxirno, soluçao 1% p/p,
pigmêntos e outras subsGncaas permilidas,
acondicionado em saco plástico, contendo 500 gramas, e
suas condiçôes deveráo estar de acordo com a
(resolucão MS 1r8), (port. 874198). Caixa c./20 unidades.

Câixa 11

59
Saco pâra Lixo - dê poliêülêno, com capacidade de 15
lilros. na cor preta/azul suas condiçôei deveíão eslaí de
acordo com a ABNT. Pacole com 25OÍr1dades.

Fârdo Total Plast 06

362,45

77.94

23.90

40,52

0s

Jârâguá
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70 Touca para cozinha com Édê, na cor branca Unidade Art Lar 21 14.00 294,O0

71
Vassoura de pelo - vassoura com ceadas de pelo
sintético; corn base de 30 (trinta) cenlímekos.

Doza PtaVaííet t.5a 45.00

72
Vassoura de piaçava cabo em madêira, base retangulaa
com 22 furos, dimensôês mínimas de 25 cm.

oúaa 06 7.75 46.50

Pârágrâfo S€gundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos
6fetivamente entregues no mÔs anterior ao do pagamento.

Parágrafo Tercelro - A nota Íscal dovidamentê at€stada deverá ser apresentada na Secretaria de Finanças do
Nrunicipio de Chá Grandê/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

PaÍágrafo Quâ o - Por ocâsiào do pagamento a contratada deverá apÍesentar:

a) CertiÍlcâdo de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando Íegulsridadê com o FGTS;
b) Certidão Negatjva de oébitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Rêceita Fed6ral do Brasil:
c) Cêrtidáo Negativâ dê Débitos Trabalhistas - CNOT, expedida pela Jusüçâ do Trabalho.
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos pêrante a Jusüça do Trabalho;
d) Prova de regularidâde com âs Fazêndas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratâda.

Pârágrâto Qulnto - O pagamento será realizado, após a apresentaçáo pela Contratada dâ note fiscal
devidamentê prêenchida e indicação do banco, agência e conta bâncáda da empÍBsa que recebeÉ o valor do
objeto.

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

ParágraÍo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatáía enquanto p€ndente dê llquidaçáo
qualquer obrigaÉo- Esse íato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização
monetária.

Parágrafo Oitavo - A nola fisc€l que lor âpresêntâdâ com erro, ou observadâ qualquer circunstância que
desaconselhe o pagâmento, sêrá devolvidá à mntrâtada, para coneÉo e nessê caso o prazo previstJ no
parágraÍo pímeiro será intenompido. A contagem do prâzo previslo pârâ pâgamênto será iniciadá a partir da
respectiva regulârizaçáo.

Perágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamenlos imputáveis à contratada náo geraíáo direito â qualquer
alualizqâo.

Parágrafo Décimo - A adjudicatária nâo poderá apresentar nota fiscal/Íatura com CNPJ/i,4F diverso do
registrado no Contrato.

superveniência de fato imprevis nos termos e forma estabelecida no aÍtigo 65. inciso ll, d da Lei 8.666/93

06

Parág.aÍo Primêiro - Os pagãmentos sêrão efêtuados mediante crédito em conta conentê da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (Íinta) dias consecutjvos, a contaí do recebimento deÍinitivo, quando manüdas âs
mesmas condiçôes iniciais de habilitâção e caso nâo haja fato impeditivo para o qual tenhâ conconido à
contratada.

Parágrafo Dêcimo Primoiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, seiam eles sociais, trabalhistas, previdenciáÍios, Ílscais. comerdais ou
de qualquer outra natureza resultantes da execuÉo do contrato.

cLAusuLA QUINTA - DA ATUAUZACÃo MoNETARIA - ocorrendo atraso no pagamento, e desde que
para tanto, a contratada não lenha concorrido de alquma forma; haverá incidência de atualização monetána
sobre o valor devido, pela variaÉo acumulada do IPCÁJIBGE oc,orrida entre a data finãl prevista pârâ o
pagamento e a data de sua eÍetiva realizaÉo.

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajusle ou correçáo monetária ao valor do
Contrâto.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-fnanceiro inicial do Contrato, mediante a

TEt I|/[Â llldA Asin..b d. Íom.
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mediante provocação da contralada, cuja pÍetensáo deverá êstar suÍicientêmente comprovada através de
documento(s).

CúUSULA SETIMA _ DA ExEcUÇÂO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deverão sêr
entÍegues no Almoxarifado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, n' 1$A - Manoel Simôes
Barbosa - Chá Grande - PE (Salão Paroquial), ocasião êm que será procsdida a confêrência dos produtos
entregues, e a vêriÍicãçâo sê estão de acordo com as caÍacterísticas e quantitativos descritos nâ Ordem de
FoÍnecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em âté 03 (três) dias corridos, e do recebimento da
Ordem de íornecimento. emitidâ pêla Secretana de Educâçáo, Esportes, Cultura, Tuísmo e Juvenhrde do
MunicÍpio de Chá Grande, no horário de 07h00min as í3h00min.

Parágrafo Sêgundo: Os produtos seráo recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitação. mediante atestado do setor Íesponsável.

ParágraÍo Têrceiro: O prazo de validade dos produtos, náo poderá ser inferior a 06 (sêis) meses contaoos a
partir da data de entrega dos respectivos produtos solicatados na Ordem de Íornecimento emitida pela
SecretaÍia de Educação, Esportss, Cultura, TuÍismo e Juventude do Município de Châ Grande.

PaágÂlo Qulnto: O recet imento prôvisório ou dêfinitivo do servi@ e do objeto não exdui a rêsponsabilidade
da Contratâdâ pelos prejuízos resultantes da inconeta execuÉo do contrato.

Parágrafo Sêxto: A Contratada icará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por náo atendêI à

especificaçâo do Ansxo ll/Ordem de Fomecimento, sem que isto acaÍÍete qualquer ônus à administração ou
importe na rolevância das sançõ€s previstas na lsgislaçáo vigente. O pÍazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) sêrá de até 48 (quaronla e oito) hoías contadas em dlas útêis, a coniar da notlflcaçâo à
contratada, às suas custas, sem prêiuízo da aplicação das penâlidâdss.

ParágraÍo Sóllmo; Os produbs serão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo dê responsabilidade do
fornecedor benêficiáÍio os padóes adequados de sogurança e qualidade, cabêndo-lhe sanar quaisqueÍ
irregularidades dêtêctâdes quando da uülização dos mesmos.

PaágraÍo Oitavo - Será designado o servidor Sérglo Fêmandês dê Cârvalho, Secretário Municipal de
Govemo, matrÍculã 346922, como GESTOR DO CONTRÂTO e a servidorâ Crlstlane Marla da Sllva, copeira,
matrlcula no 344593, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamenlo e fiscalizâçáô dâ
entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas à exêcuÉô e
determinaçáo, tudo o que for necessáÍio à regularização de falhas ou defeitos obseívados nâ execuÉo do
Contrato.

cúusulA olTAvA - DA SUBCoNTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de ãutorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subconlíatação cumpre os requisitos de quâliÍicaçáo técnica, além
da regularidade Íiscal e trabalhisE n6cessários à execuÇão do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contralada, na execução do contrato, sem prejuÍzo das responsabilidades contratuais
e legais, poderá sutcontratar parte do objêto deste larmo de referência, alé o limite máximo de 30%, com
prévia autorização da Secretaria de Êducação, Esportes, Cultura, TuÍismo e Juventude do Município de Chã
Grande

Parágrafo Sêgundo - Em quâlquer hipótese de subcontrataÉo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execuçào contratual, cabendoJhê rêalizar a supervisáo e coordenaçáo das etividâdes
dâ subconlratâçâo, bem como responder perante a Contratânte pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

cúusuLÂ NoNA - oAs oBRlGAcÔES DA CONTRATADÂ - E responsabilidade da CONTRATADA â
execuçáo objelo contratual em estreita observânÇia da legislaçao vigenle para contratações públic€s, as
especificaçoes lécnicas conlidas no ed
inlegralmente as seguintes obrigaçÕes:

us anexos. bem como €m suas propostas, assumindo

AV. Sôo José, no l0l. Cenho, Chô Gronde-PE. CEP 55.ó3ó-O0O
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PaÍágrafo QuaÍto: O transporte, caÍga e a descargâ dos produtos corrêráo por conta da Conttatâda, sem
qualquer custo adicional solicitado posleriormente a pela Secretariã de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e

Juventude do MunicÍpio de chá Grande.

d1gitil porÍÉLlúA tU(
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a) Fornecêr o objeto no prazo e na forma de êntrega estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicações Íeferentês à marca/fabÍicante, Íicândo sujêita à multa estabelecida no
contÍato, bem como às prescriçÕes da Lei das Licitâqões e Contratos Administrativos, Íespondendo
pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, duÍânte toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidadê com as obrigações
assumidas, com as condições de habilitaçâo e quâlificação exigidas no Termo de Referência;
c) Atênder ao chamado e/ou à correçáo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A
Não realizaÇáo dentro do prazo, â ContÍatada estâÍá sujeita à multa estabelecida noContrato;
d) Aceitâr, nas mesmas condiçôes de sua proposta, os acréscimos ou supressóês do fornecimenlo ora
contratado, que porventura sê fizêrêm necessários, â critério da Contralante:
ê) Assumir antêgral rêsponsabilidade sobre extravios ou dãnos oconidos no lranspoÍte dos objetos,
qualqueÍ que seja sua causâ;
f) Comunicâr, por escÍilo, à ConlÍatanle, qualqueÍ fato extraordinário ou anormal que ocoÍrer no
Íomecimento do objeto contratadoi
g) AÍcar com todas âs despesas decorrentes de uma eventual substituiÉo do objelo, em caso de
reposiçâo do mêsmo;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for rafsrenle à entrega e a
quaisqueroconências relacionadas aos produtos;
i) Assumir intsgral rêsponsabilidade pelos danos êvêntuais causados à conlÍatante ou a t€rceiros no
Íomecimenlo ora aiustado, nâo exduindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalizaÉo ou
âcômpanhâmênto realizâdo pela Contrâtantei
.l) Assumir responsabilidade por tôdos os gâstos com êncârgos previdenciários e obrigâçóes socrais
prêvistos nâ lêgislaÇáo social e úabalhista em vigor, obÍigando-se a saldá-los nâ época própria, vez que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o MUNICÍPlO;
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais [esullantes desta contratação;
l) Responsâbilizâr-se pelo Trânsporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus,
relativos ao fomecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como
cumprir, as normas adequadas relativas ao transpoÍte do pÍoduto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adoquada garanündo sua integridade fÍsica:
n) Responsabilizar-se por quaisquar multas ou despesas de qualquer naturêza em decoÍrência de
dsscumprimonto ds qualquer dáusula ou candiÉo do contrato, dispositivo legal ou regulamento. por
sua paÍte;
o) ObseÍvar rigorosamente todas as especificaçóes gerais, que originou esta contrataçâo e de sua
proposta;
p) Manter númêro telefônico e ê-mail atuâlizâdos de escÍitório ou firma para contato e intermediaçào
junto à contratante.

CLÁUSULA DECTMA - oas OBRTGACÕES DO CONTRATANTE - São obrigações da Secretaria de
Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande:

a) Apresentar documenlaçáo falsai
b) Ensejar o retardamento da execução do objetoi
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â) Recebeí o objeto nas condiçóes estabelecidas neste Contratoi
b) Veriíicar a conformidâde dos bens recebidos com as especificaçóes conslantes no Termo de
Referência e da proposta parâ fins de aceitação a rêcêbimento dsfinitivo;
c) Comunicar à Contratâda, por escrito, sobre imperfêiçõ€s, falhas ou inegulãridades verificadas no
objeto Íomecido para que seja substituído. reparado ou conigido;
d) Acompanhar e fiscãlizar o cumpíimento das obrigaçÕes da Contratada através de servidor
responsável designado;
e) EÍetuar o pâgemênto à Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, no prazo e
foÍma estabelecidos nesle Contrato:
0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que âtendidas às obrigaçôes
conllatuais;
g) A Adminastração não responderá poÍ quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
teÍceiÍos, ainda que vinculadas à execuçáo do contrato, bem como por qualquer dano causâdo a
teÍceiros em decorrência de âto da Contratadã, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cLÁusuLA DÉclilA PRIUEIRA - DAS PEI{ALIDADES - Com Íundamento no Art. 7'da Lei Federal n.o
1O.52O|2OO2, ficârá impedido de licitar e contratar com a Administração Pública túunicipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuÍzo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominaçóes legais, nos sêguinles cãsosi

c) Falhar na ex€cução do contrato;

TELMA LUCIA I Arsinado d. íom
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d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) ComportaÍ-se de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entrogar documentaçáo exigida no certame;
h) Cometer fraude Íiscali
i) Fizer declaração falsa.

Parágrâfo Primeiro - Para condutas dêscritas nas alíneas "a", 'd", 'e", "f, "9"; "h" e "i', será aplicâdâ multa de
no máximo 30% (trintâ por cento) do valor do contrâto.

PalíágrâÍo Segundo - O rêtârdamento da exeo-tçáo prêvisto na alínea "b", eslârá configurado quando â

Contratada:

â) Deixar de iniciar. sem causa justificada, a execução do contrato, apos 07 (sete) dias, contados da
data constante na ordem de icmecimênto;

b) Dêixar dê realizar, sem causa justifcada, as obrigações deÍlnidas no contralo por 03 (três) dias
seguidos ou por í0 (dez) dias intercalados.

ParágraÍo TsrcoiÍo - Será dêduzido do valoÍ da multa aplicadâ em Íâzão de Íalha na execuÉo dô contÍEtto, de
que trata a alínea 'C, o velor ralâtivo às multas âplicâdâs êm rszão do Parágraío Sexto.

Parágrafo Quarto - A falha na exêcuçâo do conúato prevista no subitem "c' estará configuradâ qualndo a
Contratada se enquadrar em pelo menos umâ das sifuaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto
desta cláusula, respeitada a graduação de inÍÍaçôes conformê a tabela I a seguir, e alcançar o total c., 20
(vinte) pontos, cumulâtivamente.

TABELÂ í

Parágrafo Quinto - O comportÉmênto previsto no PârágrâÍo Quarto estará configurâdo quando a Contratada
executar atos tais como os descrilos nos artigos 92, pará$alo único, 96 ê 97, parágrafo único, da Lei no

8.666/'! 993.

Paíágrato Sexto - Pelo descumpímenlo dâs obrigaÉes contratuais, a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

1 2

2 3
3 4
4 5
5 B

6 10

Grau Corrêspondência
,] 0.2ol" sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se retere o descu mento da obÍi
2 0.4% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se referê o descumpri mento da obrigaÇão
3 0,8% sobre o valor da ordem de Íornecimênto â que se refere o descumprimento da obrigaçâo
4 1,6010 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descump rimento da obrigaÇão

3,2olô sobre o valor da ordem de fornêcimento a ue se refere o descum rimento da obri a o

4 0% sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se rêfere o descum rimento da obri a6

lncidênciaGrauItem Descrição

2 Por Ocorrência1
Executar fornecimenlo inmmpleto, paliativo, provisório como por c2ráter
permanente, ou derxar de providenciar recomposição complementar.

2 Por Ocorrência2
Fomecer infoÍmaçáo pérfida de fomecimento ou substituir material
licitado por outro de quâlidadê inÍerior.

6
Por diâ e por tarefa
desiqnada3

Suspender ou interromper, sâlvo molivo de força maior ou câso Íortuito,
os fomecimentos contrãtados.

5 Por Ocorrência4
Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do obieto do
contrato.

Chã Grande

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CULTURA, TURISMO
E JUVENTUDE

Grâu da lnfraÇão Pontos da lnfracão
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5
Recusar a execução de fomecimenlo determinado pela Fiscalizaçâo,
sem motivo iustiÍcado.

5 Por Ocorrência

6
Permitir situaçáo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
Íísico, lesão corporal ou consequênciâs letais.

6 Por Ocorrên(.,a

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

Por item
ocorrência

e por

PARA OS ITENS A UI

Parágrafo Sótlmo - A sançáo de muhâ poderá ser âplicâda à Contralâda iuntamente com a de impedimento de
licitar e contratâr estabêlecidâ no Câpút dêsta cláusulâ.

PaÍágrâfo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidenles se, no prâzo de 07 (sêtê) dias corridos a
conlar dâ aplicâção da penalidãde, a Contratada cometer a mesma inú'aÉo, cabendo a aplicação em dobro
das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisáo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo do Adicação de
Penalidade - PAAP, d6vendo ssr obssrvado o disposto no Decreto EsEdual no 42.19112015 e no Decreto
Estadual no 44.948/20'l 7.

Parágrafo Dócimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento e ser eÍetuâdo ao conlratado.

ParágraÍo Décimo Primêiro - Após esgotados os msios de execuçâo dirsta da sançáo de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a imfDrtância devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

Parágrafo Décimo Sêgundo - Decorrido o prazo prêvisto no Parágrafo Décimo Tercêiro, o contrâtante
encaminhârá â multâ para mbrança.iudicial.

Parágrafo Décimo Têrceiro - A Administrâção poderá, em situaçóes excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retenção câutêlar do valor da multa anles da conclusão do procedimento adminislralivo.

cLÁusuLA DÉclirA SEGUIDA - DA RESCISÃO - A inexecuÉo totat ou parciat do presente contÍato
ensejará a sua rescrsão. com as consequências conúatuâis e as píevistas em lei ou regulamenlo.

ParágraÍo Primeiro - lnadimolamento imoutávêl à conlratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artjgo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93
sem que caiba à Çontratada direito a qualquer ind€nização, sem prejuízo das penalidades pertin€ntes em
proc€sso administrativo regular.

Pârágrafo Segundo - O prêsentê Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorrêncra da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.66ô/93.

Pârágrafo Terceiro - O pÍesente Contrato poderá ser rescindido âmigâvelmente, por acordo entre as paÍles;
teduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administrãçáo. Artigo 79, ll da
Lei 8.666/93.

Manter a documenlaçáo de habilitâÉo atualizadâ. 1
Por item e por
ocorrêncra

I Cumprir hoÉrio estabdecido pelo contrato ou deteíminado pela
Fiscalizaçáo.

1 Por Oconência

10
Cumpír determinaçáo da Fiscalizaçâo para contrcle de acesso dê seus
funcionáÍios. 1 Por Ocorrência

1'1
CumpÍir deteÍminaçáo formal ou inslrução complemeniar da
FiscalizâÇão. 2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus ânexos não previstos
nesta tabela d€ multas, após reincidência formalmênle notiÍicada pela
unidade fiscalizadorâ.

3
Por item e por
oconência

13
EntÍegar a garantia contratual eventuãlmenle exigida nos termos e
prazos estipulados.

1 Por dia
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Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá seÍ rescindido judicialmente nos termos da legislaçáo processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Qulnto - Quando a Íescisão ocorrer com fundamento nos incisos xll a xvll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressârcida dos preiuízos regularmente comprovâdos que
houver sofrido. Artigo 79 paÉgrafo 2" da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sêxto - A rescisáo âdministrâtiva ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e
Íundâmentâda. Artigo 79 parágrafo '1" da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCE|RA - DAS DESPESAS Do coNTRATo - constituirá encargo êxclusilo da
contratada o pâgamento de tíibutos. tariÍâs e despesas decorÍentes da execução do objeto deste Contrato.

PaÉgraÍo Único: Serão da contratada todas as despesas demnentês de encargos trabalhistas,
previdenciáÍios, fiscais e mmerciais, deconentes da execução do Contralo. Artigo 7'l da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉCltlA OUARTA - Dos REcuRsos oRÇAMENTÁRlos - As despêsas decorÍêntes deste
contraloconeráoporcontados'"@:5oo0-§êcrêtariadeEducaçáo,
Esportes, Cultura, TuÍismo ê Juventude - Unidadâ:5001 - Secretaria de EducaÉo, Esportes, Cultura, TuÍismo
e Juventudê - Atividade: 12.361.120'1.2.37 - Manutençáo da Secrêtaria de EducaÇão e Gêstâo de Ensino -
Elemento de Despesa: (573) - 3.3.90.30.00 - Mâleriâl dê Consumo.

cúusulA DÉclMA QUINTA - OÂ RESPoNSABIUDADÊ clvlL - A contratada respondêÉ por perdas e

danos que vier a sofrer o contratanta, ou terceiros, em razáo ds aÉo ou omissão, dolosa ou culposa, da

conkatada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominaçôes contratuais ou lêgais a que estlver
sujeita; nâo excluindo, ou reduzjndo esta responsabilidade, a Íiscalização ou o a@mpanhamento pelo
contratante. Artigo 70 da Lei 8.6ôô/93.

cúU§UL^DÉclMAsExTA-@-Aquantidadêinicialmentêcontratada
podêrá ser acrescida ou suprimida dêntÍo dos limitss pÍêvistos no parágraÍo primeiro do aÍtigo 65 da Lei nÔ

8.666/93.

cúUsULA DÉcl A sÊnMA - oAS ALTERAGÔES - As alterações, porvenlura necessárias, ao bom, e íiel
cumprimento do obieto deste Contrato seráo êfetivadas na forma do ârtigo 65 dâ Lei 8.666/93, através de
Termo Aditivo.

CúUSULA DÉctMA olTAvA-gq EqBo - o Foro do prsssntê contrato será o da comarca de Gravata/PE,
exduído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias ds igual teor, e para um só
efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam. TELMA LUCIA DA #ifi1.J51;.0,n,r,",
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Sêcretário Municipal de EduceÉo, Esportês, CONTRATADA
Cultura, Turismo e Juvêntude

TESTEMUNHAS:

CPF:

a\
NO
CP tte.)2k- ue úr+ é6
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