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PREGÂo ELETRôNtco No 016t2022

pRocEsso t-tctrlrónto No ozsl2o22

CONTRATO 31312022, QUE ENTRE S/
âELÊBRAM o ttuN,cíp,o DE cHÃ GRANDE E A
EII'PRESA WVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
EIRELI IÚE, PÁRA OS F"ÚS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 14 (catorze) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o UUtttCíptO De CtlÃ GRANDE com
sede e foro em Pêrnambuco, localizada à Avenida Sáo José, no 101, Centro, Chã Grande - PE, inscÍita
no C.N.P.J./MF sob o no 11.049.806/0001-90, neste ato representado pelo Secretário de Educaçáo,
EspoÍtes, Cultura, Turismo e Juvêntude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Professor e
Farmacêutaco, nomeado por meio do Decreto No 03ô de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira
de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF nô 027.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de
Govemo, Sr. Sérgio Fêrnandes de Carvalho, brasileira, divoÍciado, comerciantê, nomeado por meio
do Decrêto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade n" 3.581.163
SSP/PE, CPF n" &9.468.864-00, no uso da atíibuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Viva Distribuidora de Produtos EIRELI
ME, CNPJ n" 20.008.831/0001-17, com sede à Avenida A, S/N" - Galpão A - Dom Helder Câmara -
Garanhuns/PE - CEP: 55.293-970, representada por seu Represêntantê Lêgal, Sr. Silvandro Diego de
Albuquerque Ferreira, portador da Carteira Nacional de habilitação No 044890712143, expedida pelo
Depaíamênto Estadual de Trânsito de Pernambuco, CPF/MF N" 071.955.62441, doravante
denominada CONTRATADA, pâctuam o presente Contrato, cuja celebÍaçáo é decorrente Processo
Licitatório no 02512022 - Pregão EletÍônico no 0'16/2022 - Ata de Registro de Prêços n" 050/2022 -
doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal n" 8.666 de 2'1 de junho de 1993,
e modiflcaçÕes subsêquentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante deste contrato;
pêlo êstabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-sê-lhes
supietivamente, os princÍpios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiçÕes dê direito privadoi
atendrdas as cláusulas, e condiçÕes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - OO OBJETO - Fornecimento parcelado de Material de Construção,
Hidrossanitário, ElétÍico, Ferramentas, Proteçáo, FeÍragens, Postes, Madeira ê Esquadrias,
destinado às diversas Secretarias do Município de Chá Grande e demais Órgáos Participantês,
conforme especificaçóes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de transcrição.

PaÍágrafo Primêiro - O presentê Contrato não poderá sêr objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.

CúUSULÂ SEGUNDA - DA FINALIDADE - O objeto deste ContÍato destina-se ao desenvolvimento
das atividades normais da Secretaria de Urbanismo do Município dê Chã Grande.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO _ O presênte ContÍato vigoÍará até 31 dê dêzembro de 2022,
contados a pârtir de sua assinatuÍa, podendo ser pÍorrogado, nos termos da legislaçáo pertinente.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTo - Atribui-Se a esse contrato o
valor de R$ 46.858,91 (Quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito rêais e nov€nta e um
centavos) referentê ao valor total do objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totãlidade do período
mêncionâdo na Cláusula Terceira, conforme detalhamento a seguir;

ITEM - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (artigo 48, lll da Lêi 123/2006).

ITEM DÉscRrçÂo Valon
Urfá.lo

6 (R§)
Tot'.r

o2 Arâme Rêcozido 18 Gerdau KG 50 23.32 1.166.00
03 Arame Liso í0 GeÍdau KG 40 25,37
27 EslÍibo Íeno 5.0 - 'l7x'l7crn - Caixa com 200 und GeÍdau Câixâ 10 2.599.20
28 Malha para Laje - 20x20cm 4.2mm Gerdau Unidade 71,04 1.065,60
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33 Laie Píé-moldada (inclusive nervura) MDG M2 10 84,91 849,10
42 Tampa cÍcular dê concreto pré,moldado 60cm [,,IDG Unidade 30 69,31 2.O79.30
62 Folha de laxa para ferÍo Norton Unidade 50 3,65 182,50

Zarcoíer ql cl 3.6 ml lquine Gâlào 10 111,93 1.119,30

tÍ ro

P Ã

Va,or€a

ITEi' _ E Ctt{

MA o

ITEM DEscRçÃo TIARCA ut{o. QUANT
Unitário Total

71 Adesivo plástico p. tubo PVC 75q Polytubes Unidade 30 6,90 207 00
95 Cano Esqoto 50 mm com 6 m orimário Foatlev Unidade 25 69,75 1.743.75
168 Tê de reducáo esa. 200-150 mm Tiqre Unidâde 05 363,89 18't9.45
170 Tê de reduÇâo esq. 100-75 mm Tiqre Unidade 05 13.70 68.50
172 Tê de reducáo eso. 7550 mm Tiqre Unidade 05 16.17 80 85
173 Tê de reducão esq. 50-40 mm Tiqre Unidade 05 8,58 42 90

Tiqre Unidade 05174 Luva de Íeduçáo sd. 2t20 mm 2,15 10,75
175 Luvê de reducão sd. 32-25 mm Tiqre Unidade 10 3,00 30,00

Valorês (RSl
ITEU DEsGruçÃo MARCA uNo. OUANT, Unitário Total
212 Disjunloí 100 tnfásico Pal Unidade 01 69,90 69.90

Pial Unidade 03214 Oisiunlo 40 triíásico 70,32 210.96
217 Disjuntor monoíásico 1GA Pral Unidâde 05 13,43 67,15
218 Disjuntor monoíásico 1$A Pral Unidâde 05 13,43 67,15
219 Disiuntor monofásico 20-A Pial Unidade 05 13.43 67.15

Pial lJnrdade220 Disiuntor monofásico 30-A 05 13,43 c1,15
221 Disiuntor monofásico 40-A Pial Unidade 05 13,43 67.15
222 Disiuntor monofásico 50-A Pral Unidade 02 34,66
224 Fita lsolanle 20m Foxlux unidade 15 101,55

Gaío Macho 2 pinos llumi Unidade 05 3,47 17,35
lnteÍuplor 1 Estáqro llumi Unidade 05 43.25

230 lnterruptoí 2 estáaio llumi Unidade 05 8,72 43,60
llumrlnlerruptoÍ 3 esláqio Unidade 05 8.72 43.60

233 lnleÍruDtor exlerno llumi Unidâde 05 7,53 37.65
241 Luva eletrodúo 1" Tiqre Unidade 14,05
244 Íampaceqâ2x4 Tramontina Unidade 10

_ 2,8'l
4.28 42.AO

250 Eletrodulo RÍoido 1/2" 3m Ti0íe Unidade 10 10.84 108,40

Valo19s (Rt)
ITEM oEscRlçÃo MARCA Ut{D. QUANT, U.titáíio Íotal
286 TÍena de bolso aÇo amarela 5m x 26 mm Vonder Unidâde 02 11.01 ?2,02
287 Írenâ de bolso aço amarela 10rh x 26 mm Vonder Unidade 01 50.17 50,17

ITEM DEscRrÇÃo ÍçARCA UI{D, ClUANT.
Unltário Total

291 CaDacête de seaurancâ comDleto Vonder Un dade 05 19.90 ss.50
295 Capacete Dara eletricista gadrão CelDe Unidade 01 20.80 20,80

Luva de Pano Unidade 05 4.42 20.10
Luva de couro Unrdâde 05 11.U 56,70

300 Luva lálex Kalipso Unidade 10 8.66 86.60

ITEI' oEscRlÇÂo MÂRCA UNO. ouaitT.
Unilário

3l!gl-
Total

363 Tábuas de const. 20 cm laíq. E 2cm de esp Madelar t\,4 20 8.31 166.20
364 Íábuas de const 15 cm larg. E 2cm de esp Madelar [,4 10 5,82 58,20

ITEIT oEscRlçÃo MARCA UND. ouAitT.
tl nItário Total

405 Pedía Racháo MDG l\il3 50 77,e8 3.899.00
410 Tubo de concrelo âÍmado 1.00m MDG Unidade s0 333,17 16.658.50

ITE" DEscRrÇÂo MARCA UNO. QUANT.
Unitá.ia Total

,lí8 Cano de PVC soldável 50 mm c 6m Unidâde 20 115.47 2.309 40

r

17,33

8,65

E
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420 Cano dê PVC sôldável 75 mm c 6m Forllev

UA

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efêtuados mediante crédito em conta corrente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento
deÍinitivo, quando mantidâs as mesmas condiçóes iniciais de habilitação e caso não haja fato
impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamêntos serão realizados integralmente, em corrêspondência com os
produtos efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deverá ser aprêsêntada na Secretaria de
Finanças do Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avênida São José, n" '101, Centío, Chã
Grande/PE.

ParágÍafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidadê com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasilt
c) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalhol
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estâduâl ê Municipâl do domicílio ou sede da
contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será Íealizado, após a apresentaçáo pela Contratada da nota fiscal
devidamentê preenchida e indicâÇão do banco, agência e conta bancária da empresa que recebeÉ o
valor do objeto.

Parágrafo Sêxto - Náo haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

PaÍágrafo Sétimo - Nenhum pagamênto será efetuado à adjudicatária enquanto pêndente de
liquidaÉo qualquer obrigaÉo. Esse Íato náo será gêrador de direito a rea.iustamento dê prêços ou à
atualizaçáo monetária.

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

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

Parâgraio Oécimo - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscayfatura com CNPJ/MF diverso do
registÍado no Conúato.

ParágÍafo Décimo PÍimêiro - Deverão estar inclusos nos preços âpÍesentados todos os gastos do
frete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comêrciais ou de qualquer outra naturêza Íesultantes da execução do contrato.

CúUSULA QUTNTA - DA ATUALIZÂCÃO MONETÁR|A - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde
que para tanto, a contratada não tenha concorÍido de alguma Íorma: haverá incidência de atualização
monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre a data final
pÍevista para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

ValontÍE uxD.
UnltáÍlo Íotrl

423 Canuat 1" FoÍtlev t\.í 1 50 67.58 3 379.00

lÃ§

ffi

DESCRTÇÃO i,ARCA QUANT.
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CúUSUUI SEXTA - DO REAJUSTE - Não será concedido reajuste ou correçáo monetária ao valor
do Contrato

PaÍágrafo Unico - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência dê fato imprêvisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocaÉo da contratada, cuja pretensáo deverá estar suficientemenle
comprovada através de documento(s).

cúusut-l SETIMA - DA ExEcucÃo oo oBJETo Do coNTRATo - os produtos adquiridos
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de lnfraestrutura, situado na Rua Tiago Barbosa, S/N'-
Augusto David - Chá Grânde - PE, ocasião em quê será procedidâ a conferência dos produtos
entregues, e a verificaçáo se estãô de acordo com as caracteristicas e quantitativos descritos na
Ordem de Fornêcimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos dêveráo ser entregues em até 05 (cinco) dias corridos, e do
recebimento da Ordêm de fornecimento, emitida pela Secretaria de Urbanismo do Município de Chá
Grande. no hoÍário de 07h00min as í 3h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificaçáo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequente aceitaçáo, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Têrcêiro: O prazo de validade dos produtos, não podeÍá ser inferior a 12 (doze) meses
contados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimento
emitida pela SecÍetaria de Urbanismo do Município de Chá Grande.

PaÍágrafo Quarto: O transporte, carga e a descarga dos produtos correráo por conta da Contratada,
sem qualquer custo âdicional solicitado posteriormente ao Município de Chã Grande.

Parágrãfo Quinto: O recebimento provisóÍio ou deÍlnitivo do serviço e do objeto não exclui a
responsabilidadê da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorrêta execuÉo do contrato.

Parágrafo SeÍo: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não
atender à especificação do Anexo ll/OÍdem de Fornecimento, sem que isto acarrête qualquer ônus à
administração ou importe na relevància das sançÕes previstas na legislaçáo vigente. O prazo para
entÍega do(s) novo(s) produto(s) sêrá de até 48 (quarenta ê oito) horas contadas em dias úteis, a
contar da notificação à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

PaÍágrafo Sétimo: Os pÍodutos seÍão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de
responsabilidade do fornecedoí beneficiário os padrões adequados de segurança e qualidade,
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilizâção dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor José Henrique da Silva, MatÍícula 346923, Sêcrêtário
Municipal de lnfraêslrutura, como GESTOR DO CONTRÂTO e o servidor Hagi Lucas Gomês
Barbosa, Matrícula 375049, Diretor de Obras, como FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo
acompanhamento ê fiscalizaçáo da enkega dos produtos, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução e dêterminação, tudo o que for necessário à regularização de
falhas ou defeitos observados na execução do Contrãto.

cúusuLA olTAvA - oA SUBCoNTRATACÃO - A subcontrataÇáo depende de autorização prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratâçáo cumprê os requisitos de qualiÍicaçáo
técnica, além da rêgularidade fiscal e trabalhista necessários à execuçáo do objeto.

Parágrafo PrimeiÍo - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidaciês
contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máxi
de 30%, com prévia autorizaçáo do Município de Chá crande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe Íealizat a supervisáo e
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coordenaçáo das atividades da subcontrataçáo, bêm como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentês ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNA - DAs oBRtGAcôEs DA CoNTRÂTADA - É responsabilidade da
CONTRATADA a execuçáo objeto contratual em estreita observância da legislação vigente paÍa
contrataçÕes públicas, as especificaçôes técnicas conlidas no edital e seus anexos, bem como em
suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigaçóes:

a) Fornecêr o ob.ieto no prazo e na forma de entrêga estabelecidos no Termo de RefeÍência e na
proposta, com indicações referentes à marca/fabricante, Íicando sujeita à multa estabelecida no
contrato, bem como às prescrições da Lei das Licitaçóes e Contratos Administrativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, com as condições de habilitação e qualiícaçâo exigldas no Termo de
Referêncial
c) Atender ao chamado e/ou à correção do deÍeito dentro do prazo estabelecido neste
instrumento. A Náo realização dentro do prazo, a Contratada estârá su.ieita à multa estabelecida
noContratol
d) Aceitar, nas mesmas condiçÕes de sua proposta, os acréscimos ou supressões do
fornecimento oÍa contratado, que porventura se fizerem necessários, a critério da Contratante;
ê) Assumir integral responsabilidade sobÍe extravios ou danos ocorridos no transporte dos
objetos, qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratantê, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer no
foÍnecimênto do objeto contratado;
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma evêntual substituiçáo do objeto, em caso
de reposiçáo do mesmo,
h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitado, no quê for referente à êntrega e a
quaisquer oconências relacionadas aos produtos;
i) Assumir integrâl rêsponsâbilidade pelos danos evêntuais causados à contratante ou a
terceiros no Íornecimento ora ajustado, nào excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à
fiscalizaçáo ou acompanhamento realizado pela Contratante;
j) AssumiÍ responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaçÕes
sociais previstos na legislaçáo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus empregados nâo manteráo nenhum vínculo empregatício com o
uur.rrcÍpro:
k) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contrataçáoi
l) Responsabilizar-se pelo Transportê do pÍoduto objeto do presente Contrato, e todos os ônus,
relativos ao fornecimento, inclusive Írete, desde a origem até sua entrega no local de destino,
bêm como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto objêto do presêntê
termo;
ml Entregar o produto acondicionado dê forma adequada garantindo sua integridade físicâ;
n) Responsabilizar-se por quaisquer mullas ou despesas de qualquer natureza em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificaçóes gêrais, que originou esta contratação e de
sua propostal
p) Manter número telefônico e e-mail atualizâdos de escritório ou firma para contato e
intermediaçáo junto à contratanle.

cúusuLA DÉctMA - DAS OBRTGACÕES DO CONTRATANTE - São obrigações do Município de
Chã Grande:

a) Receber o objeto nas condiçóes estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de
Referênciã e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo,
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriÍlcadas
no objeto fomecido para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalÉar o.cumprimento das obrigaÇões da Co
responsávêl designado:

ntratada através de servidor

I
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e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
pÍazo e fotma estabelêcidos neste Contrato;
0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigaçóes mntratuais;
g) A Administraçáo náo respondêrá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros êm decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - COM fUNdAMêNtO NO Art- 7' dA LEi FEdETAI

n'o1o.52ot2oo2,ficaráimpehidode-licita,eco,.,t,ata,comaAdministraçãoPúblicaMunicipal,pelo
píazo de até 5 (cinco) anos, sêm prêjuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valoí estimado
para ARP e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaçáo falsa;
b) Enseiar o Íetardamento da execuçâo do objeto;
c) Falhar na execuÉo do contrato:
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a pÍoposta;
g) Deixar de entrêgar documêntação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declaraçêo falsa.

Parágrafo Primeiro - Para condutas descritas nas alíneas "a",'d", "e', "f,'g'; "h'e'i", será aplicada
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Sêgundo - O rêtardamento da execução pÍevisto na alínea'b", estará conÍigurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa Justificada, a execuÉo do contÍato, após 07 (sete) dias,
contados da data constante na ordem de fornecimentol

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

Parágrafo TêÍcêiro - Seíá deduzido do valor da multa aplicada em Íazâo de falha na execução do
contrato, de que trata a alÍnea "c", o valor relativo às multas aplicadas êm razáo do ParágraÍo Seío.

Parágrafo QuaÉo - A falha na execuçáo do contrato prêvista no subitem "c" estará conÍigurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo
Sexto desta cláusula, respeitada a graduaçáo de infrações conforme a tabêla 1 a seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA ,I

Grau da lnfraÇáo Pontoe da lnÍracão
1 2
2 3
3 4
4 5
5 I
6 10

PaÍágraío Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo QuaÍto estará configurado quan
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único,96 e 97, pará
único, da Lei no 8.666/1993.

doe
g[afo .
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Parágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas
conÍorme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITEN A E R

PaÍágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de
impedimento de licitar ê contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçÕes seráo consideradas reincidentes se, no prazo dê 07 (sete) dias
corridos a conlar da aplicaçáo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a

Grau Correspondência
0,2% sobfe o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obrigaÇão

2
0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenlo da
obrigaÇáo

3
0,8olo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obri
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da
obri o

4

5
3,2% sobre o valor da oÍdem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
obÍiqaÇão.

6
4,0% sobÍe o valor da ordem de fornecimenlo a que sê referê o descumprimento da
obriqacáo.

Item Descrição Grau lncidência

1

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por
carátêr pêrmanentê, ou deixar de providenciar Íecomposiçáo
complementar.

Por Ocorrência

2
Fornecer infoÍmaçáo perfidâ de fornêcimento ou substituir
matêrial licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

Suspender ou interromper, salvo motivo dê foíça maior ou caso
fortuito, os fornêcimentos contratados.

6
Por dia e por
tarefa dêsiqnada

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

PoÍ Ocorrência

5
Recusar a exêcução de fornêcimento dêterminado . pela
FiscalizaÇáo, sem motivo justificado. 5 Por Ocorrência

6
Permitir situaçáo que crie a possibilidade de causar ou que causê
dano fisico, lesáo corporal ou consequências letais.

6 PoÍ Ocorrência

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

I Por item e
ocorrência

por

I Manter a documentação de habilitação atualizada 1
Por item e por
ocorrência

9
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÉo. 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinaçáo da Fiscalização para controlê de acesso
de seus funcionários. I Por Ocorrência

11
Cumprir determinação formal ou instruçâo complementar da
Fiscalização. 2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e sêus anexos não
previstos nesta tabelâ de muttas, após reincidência formalmente
notificada pêla unidade fi scalizadora.

â porPor item e
ocorrência

13
Entregar a gaÍantia contratual eventualmente exigida nos termos
e prazos estipulados. 1 Por dia

aplicação em dobro das multas correspondenles, sem prejuízo da rescis
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ParágraÍo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Oecrelo Estâdual no

42.19112015 ê no Dêcreto Estadual no 44.948/2017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridâde competente, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primêiro - Após esgotados os meios de execução direta da sançáo de multa
indicados no Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oÍicial.

ParágraÍo Décimo Segundo - DecoÍrido o prazo prevasto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa parâ cobrança judicial.

Parágrafo Décimo TerceiÍo - A Administração poderá, em situagões excepcionais devidamente
motivadas, efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusâo do procedimento
administrativo.

cúusuLA oÉclMA SEGUNDA - DA REsclsÃo - A inexecuÇão total ou parcial do presentê
Contrato ensejará a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamênto.

Parágrafo PrimeiÍo - lnadimplemento imoutável à contratada - O conlratânte poderá rêscindir
administrativamente, o pÍesente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei
8.666/93 sem quê caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades
pertinentes em processo administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a
ocorrência da hipótese prevista no inciso xvll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo TerceiÍo - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as
partes; reduzida a termo no processo de licitaçáo, dêsde quê haja conveniência para a Administração.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação
procêssual vigente. Artigo 79, lll da Lêi 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratadâ será esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofÍido. Artigo 79 parágrafo 2' da Lei 8.666/93.

Parágrafo Seío - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentadâ. Artigo 79 parágrafo l' da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS OO CONTRATO - Constituirá encargo exctusivo
da contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste
Contrato.

ParágÍafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artago 71 da Lei8.666/q3.

cúusuLA oÉctMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁR|OS - As despesas decorrentes
deste Conlrato correrão por conta dos recuÍsos a seguir especificados:

6000
'12000

600'l
12001

15.122.1501 .2.853
15.122.1504.2.8fi 974 3.3.90.30.00

(803) 3.3.90.30.00
R 21 .681 .82
RS 25.177.09

AV. Sôo José, n'l0l, Cenho, Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-q)O I TeleÍone:8f 3537-1 140 | CNPJ: I LO49.8()6/mOt -rO
E-moll ouvldoÍlo@chogÍondê.pe.9ov.bú | Site www.chogronde.pe.gov.bÍ

r I

ÓncÃo UMoADE ORçÂrrEnÍÁsü^
PROGRÂTúÁ oE

TRÂaÂLHo
ELE ErÍTo DE

DÊsPÊsa
VaLoRÂ E PENH.ÂR

PoR DoracÃo



tl*. Jl^.. ç*ru
Chã Grande

CúUSULA OÉCtUa QUNra - DA RESPONSABTLTDADE CtvtL - A contratada responderá por
perdas e danos que vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em Íazáo de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legaas a que estiver sujeitat não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalização cu o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cúusut-l oÉcttue sexra - Dos AcRÉsclMos E suPRESsÕEs - A quantidadê iniciatmente
contratada podeÍá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do
artigo 65 da Lei no 8.666/93.

CúUSULA oÉctua sÉlttitl - oas ltreucoes - As alterações, porventura necessárias, âo
bom, e fiel cumprimento do objeto deste Contrato serão efetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei
8.666/93, através de Termo Aditivo.

cúusuLA DÉclMA olTAvA - Do FoRo - o Foro do presente contrato seÍá o da comaÍca de
GravâtíPE, excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e pa
só efeito legal, na presença das testemunhas q ue também

1-
CPF FNO .oo9.264-12

Ordênador dê Despesa
SecretáÍio de Educação, Esportês, Cultura,

Turismo ê Juventude

Ca
No 649.468

OÍdenadoÍ de Despesa
SecÍetáÍio de Governo

J

\
Çl*--.t^-' tl^re aú--

Silvandro Diego de Albuquêrque FerÍeira
VIVA OISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Ei
)lo Ásc 8ok- 6o CPF: e71Zq- 1r

a-\
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