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}ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÂO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÃo ELETRÔNICO N. Oí8/2022

PRocEsso LtclrarôRlo t{o 037,2022

ITENS - EXGLUSIVO PARÂ MICROEMPRESÁS E E PRESAS DE PEQUENO PORTE (artgo /16, lll dâ Lol 123,2006)'

CONTRATO N.'31712022, QUE ENÍRE SI CELEBRAT,, A

SECRETARIA DE EDUCAçÁO, ESPORTES, CULTURA'

TUR,ST,O E JIJVENT.JDE DE CHÀ GRANDE E A ENPRESA

LUctANo sÉRc/,o GUttlARÁEs DE sÁ BARRÉ7.o ME, PARÀ

OS F,,YS QUE SÉ ESPEC'FICA.

Àôc 2í ívintê ê um) dias do mês de outu brc de 2022, de um lado a SECREÍARIA DE EDUCAçÂO' ESPORTES'

êüiiüü:'iüRlóíôt iúüeirüoÊ õÉ õúr ônÁloe com sede e foro em Pemambuco, localizada à Avenida

Vinte de Dezembro, n' 100, oom Heúer Câmara, Chá Grande - PE' inscíta no CNPJ/MF sob o no

30.005.980/000í {6, neste aro ,"pr"""-át"áo Eio iáu Gestor e. secretário dê EducaÉo, Esportes, cultura,

Turismo e Juventude Sr. .loet aomes ia stiva, arasitelra, Divorciado' Professor e FaÍmâcêutico' nomeado por

meio da portaria No oo5/2021 a"taoa 
"m 

úioiizo21, portador da carteirâ de ldentidade n'5.322.402 SSP/PE.

cpF n" 027.009.264_12, no uso O" 
"irioriç"à 

qr" the confer€ o oRtGlNAL, neste ato denominado.simplesmente

CoNTRÂTAI{TE, e a empresa r_r.iánã'óáôiã ôuimaráog d_o- sá BaÍÍoro llE, inscÍita no CNPJ sob- o n'

3s.785.276r000í-{r7, estabelecida a árã H"üi"*"v, No 135 - MaÍanguape ll - Paulista/PE 
-- 

cEPt 53'422845'

"ã.ià "to 
,"pr""""tada poÍ seu n"pr"*"ú"i"-i"gá. Sr. Luciano séóio Guimaráes de Sá Banêto, portador da

carteiÍa Nacionat de Habititação rrr;óôãsóóg2r"t, expedida peto 
-Departamento Estadual de TÉnsito de

õãi"ãi.orü, ôiàúr r,rt oza.r+g.szloo,-aoãrãnt oenóqnaoacor{rRÂTADA, pactuam- o- presenle contralo.

cuja celebraçâo é deconente pro."""o 'r-i"it"torl o no 03712022 - Pracão El€tÍônico no 0í81202 - ate de

Rêsi8tÍo de prêços n. ossrzozz _ ooãi"ni"'àunárin"ao pRocESSO e que se regeÉ pela Lei Federal no d.666

aãIi a" lr"n" ãe tgg3, e ,oom"aia." 
"rúquentes; 

petos termos da proposta vencedoÍa, parts integrantê

deste contrato; pelo estabelecrdo no LJit"i " 
t"ti" anexos' pelos prec€itos de direito público' aplicando-se lhes

.riã1"ãiil^]-,i,'Ã princtpios oa reo[a õerat aos contartoi e as disposições de direito privado; atendidas as

cláusulas, e condiçó€s que se €nunclam a segulr;

cLÁusuLA pRliIElRÂ - DO OBJETO - Aquisigáo de Mobiliário e Equipamênto EscolaÍ, destinados à

É«*áír"t""ú, 
"onfor.e--p""m".çô.s 

e tuantidaoes indicadas nos Anexos ll e lll, pârte intsgrante d€ste

contrato independente de transcriÉo.

ParágraÍoPrimêiro.opresentecontratonãopoderáserobjetodecéssãooutÍansferência.notodoouemparte.

cúusuLA SEGUNDA - DA FTNALIDADE - O objeto deste contrato destina€e ao dêsenvolvimento das

atiriàããe" no-"is Oa Secre6ãa aeEãfãEã, Esporte;, Cultura, Turismo e Juventude, através da Creche.

CúUSULA TERCETRA - DO iRAZo - O presênte Contrato vigorará até 12 (dozo), contados a paÍtiÍ de sua

assinatura, podendo ser pronogado, nos t€rmos da legislaÉo pertinente'

cLÁusuLA ouARTA - DO VALOR É CONDICoES DE iAGAIIENTO - Atribui-se a esse contrato o valor dê Rt

ãe.sg8,oa dririá r""is @Ío cantavos) refersnl€ ao valor total do

ãúr"ã'pi"Ji"t" na Cláusuta pàmeiÃ, pãra a totalidaoe do período mencionado na cláusula Terceira, conÍorme

detalhamento a seguir:

CÂTtrAY OUA}IÍ.UND.ITÊM

7.795,92649,6612

retangulares em aço 50x30mm parêdê 1,2. O tâmpo
conÍêccionado em MDF de 15 mm com r@ngrGs§o
d6 30 mm, rêvostido oíÍl sua facê sup€lior eln

laminado melamínico És formável de 0'6mm de

êsoessura na coa lbiza (reÍeência L 156).

acabamento de supêíicie loíunzado e

encâb€çamento de Íita dê bordo em PVC brâhco'
Acabamênto de fac€ inferior ôm laminado
melamínico branco brilhante. A 11Gçáo do tampo é

PRISMA

c1 NFonobloco Bm tA)(PROBanco retângular
com rdasboc,Ban monobloco,rêtangulâíDescriçáo

rasestrutucomndomedi 0.40,1anedond adas,

aúo-ata rrachantes de @xmeio de

DESCruçÃO
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SECRETAR,A MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

3/16'A estrutura em aço com pintura eletÍostática de
tintâ êpóxi 6m pó, na cor brancâ foscâ, polimêüada
êm ostúía.

1.7A2,M04 445,66UND.PRISMA06

conjunto para proÍossor composto por úmâ m€sa
retangulãr ê uma cadeira. Mosa - D9§criçÉo: Mêsa
individual com tampo êm MDP ou MDF, rsveslido na

facs suporioÍ êm laminado molaminico e na íacê
inÍerior em óapa de balancoaínenlo, painel frontal
om MDP ou MOF, revestido nâs duas Íaces eín
laminado molamÍnico BP, montado sobre ostruturà

Conjunto para profsssor - CJP-01 (PROI tA)

tubular de

3.096,6010 309,66293404 UND,PRISMA08

Descriçáo: Cadeira lixa com braços, espaldar médio,
assento e encosto em coínpensado multilaminado
analômico, espuma de poliuretano injêtada em
densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio doíso
lombar. @m capa de polipropileno antialérgico em
alta resistência a pÍopagaÉo de rasgos além de
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling

padrâo 5, peso 280/2909/m, base em aço, pintura em
epóxi pó na cor preta, êncosto Íixo, rcvestimento em
têcido fogo Íetardante, nâ cor azul. BraÇos fixos ê
apoiâ braços em poliuretâno. OBS: A câdêira devê
obtêr a ceÍtiíicâçáo da ABNT 13 962 e ter garantiâ de
5 (cinco)anos. Dimensões apÍoximadas: Altura do

asseí o dâ câdeira eo chão: regulávê|, assento da

crA)ROIPcom c7fixa (Cadeira braços

câdeira: 58 cm x 58 cm.

4.397 ,2408 549,66UND,PRISIVA09

rêvostido na Ías€ supêrioí em laminado melaminico ê

na facê inf6rior laminado melamínico dê baixa
orêssâo. ÉstÍutura tubular dê âçp. Dimênsôês: Aitura
àa mesa: 59 cm Tampo da mesa para 02 lugaros: 60
cm x '120 cm, Câractêísticâs: Tampo em MDP ou
MDF, com espessuÉ de 25 mm, revestido nâ face
supedor em laminado melamínico de alta pressão,

O,8mm dê espessura, acabamênto texturizado, na

cor CINZA, cântos anêdondados (conforÍhe pmiêto).

Revestimênto na facs lhfêrior em laminado

NFÂNcIA)
a6de 5 aMesa pâra crianÇâs

2lúêsaRO palaretangularOescrição:(P
entreUnodoalturâ al compreendidâpatalugaaes,
MDFouI\,,1DPcom,19m a11 tampo,42m

-8P na coT BRANCAmelamÍnico de baixa

549,66 3.297,96UND,PRISMA

ânedondadas. medindo 1.80 x 0.80, coÍn esuutu.as
retanguiar€s 6m aço í)x«)mm parêde 1,2. O lampo
confeccionado €m MDF de 15mm coÍn re-êngrosso
dê 3omm, Íevesüdo em sua face sup€rioa om
laminado melamÍnico É§ formávêl dg 0,6mm de

cor salmão (reÍêrência L'148),

êstrutura at6vés de encaixê.

acabãm€nto de supêrflcie texturizado e

encabeçamento dê fita de bordo em PVC branco.

Acabamento dâ Íace inferior em laminado
melamínico brânco brilhantê. A ÍixaÉo do tampo
será poÍ meio de pârafusos auto_atarrachante§ de 2
y2' x 3116- A estrutura êm aço de pintura

eletíostáticâ co.n tinta €póxi êm pó, na cor brancâ
fosca, polim€rizâda om ostúe. Pontêires de

acabemenlo êm polipropilêno na cor brancá, Íixedo à

1M )monobloco (PROINFMesa retangular
bordascommonoblocolârMêsa retanguDescdção:

espessurã na

12

314,66 1.258,64UND 04PRlSMA23

M€sa dê trabâlho €m tampo
(PRolNFANclA) Dercriçãoi Mssâ pâra prof€ssoí,
em tampo único, em mêlamina, com 25mm de
espêssurâ, com bordas arredondadas em perfil dô
PVC, o acabamênto em fta de PVC, sobre estÍutura
metálicâ tubular hiÉ composta por travessas passa_

cabos, com garras nas axtremidades e furcs paÍa a
passâgem de câbos, em chápa de aço, e lat€rais

único - M6

tubos"mão francesa"com coluna e

LUO^NO 5ER6|O
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dê âço redondos

21

-cadeira 

para criânçBs dê 5 â 6 anos - ol 
I

(PROINFANCIA) D€scrição: Cadoira com assonto s 
I

encoslo revoslido em polipropileno copolímoro
virgem ê ssm cargâs, injetados, moldados
anatomrcarmênte, pigmêntado§ na c.or AMARELA e
eskutura em tubo dê aço caóono laminado a ÍÍio
pintado na cor CINZA. Dimonsõss: Altura do assênto
da cadêha ao cháo: 35 cm (+/- 'lomm); Assento da
cadeira: 31 x 40 cmi Encosto da cádêiÉ: í9,8 cm x
39,6 cm; c€racterísticás: Assento e en@sto em
poÍDropilono copollmorc vrrgeÍn ê ssm cârgas,
injêtados, mddados anatomicamentê, pigmentados
na cor AMARELA.

PRISMA UND 16 310,00 4.950,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TUR,SMO E
JUVENTUDE

parágrâfo Prlmeiro. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta correntê da contratada, por

ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento defniüvo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e caso náo haja fato impeditivo para o qual tenha concorÍido à

mntÍatada.

parágÍafo Segundo - Os pagamentos s€ráo realizados integralm€nte, em correspondência com os produtos

eÍetvamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

parágraro Teícolro - A nota fiscal devidamenle atostada devêrá sêr apressntada na Socr€taria de Finânças do

Município d6 Chá Grande/PE, Localizada na Avênida São José, n' 101, Centro, Chã GrandeiPE.

Parágr8ro Quarto - Por ocâsião do pagâmento a conlratada deveÉ apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regulâridade com o FGTS;

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniâo ê INSS,
expêdida pela Secretaria da Receita FedeÍal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Jusüça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sedê da contralada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentaÉo pela Contratada da noia fiscâl
devadamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeio.

Parágrafo Sêío - Não havêrá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

PârágÍafo Sétlmo - Nenhum pagamento será eÍetuado à adjudicatáíâ enquanto pendente de liquidação qualqueÍ

obrigaÇão. Esse fato não será geradoÍ de diÍeito a reajustamento de preços ou à afualização monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunst?lncia que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratrâda, para con€ção e nes.se caso o prazo preüslo no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
respectiva regularização.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à crntÍatada não gerarâo direito a qualquer
atualizaçâo.

Parágrafo Décimo . A adjudicatária náo poderá aprêsentar nota Íiscal/fatura com CNPJ/MF diyêrso do registrâdo
no Contrato.

Paágralo Dócimo Primeiro - Dêverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do ftete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, tÍabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIzAcÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, a conlratada náo tenha conconido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetáÍia sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCNIBGE ocorrida enlre a data final prêvista para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.

LUC|^NOS€RG|O &úôrqBd.rdp
GU|M^RÂ[S Or 5^
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GúUSULA SErIA - DO USTE - Não será concedido reajuste ou coÍreÉo monetária ao valor do Contraio.

cúusuLA sETtita - DA ÊXECU OO OBJETO DO NTRATO Os mobiliários ê equipamentos
Rua José P€reira Lins, S/No -
a conferência dos produtos

parágrafo único - Fica assegurado o reêquilÍbrio econômice.Íinancêiro inicial do Contrato, medianle a
superveniência de fato imprevisÍvel nos termos € Íormâ estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocação da contratadâ, cuja pretensão deverá êstar suÍicientemente comprovada através dê

documênto(s).

adquiridos deverão ser entrogues na Unidade d€ EducaÉo lnfantil, loc€lizada na

Monsenhor João lnácio - Chá Grânde - PE, ocasião em que será procêdida

entregues, e a verificação se estáo de acordo com as características e quantitativos descritos na Ordem de

Fomecimento.

parágrafo pÍimeiro: Os mobiliários € equipamentos deverâo ser entregues em até 60 (ssssonta) dlas corÍldos,
contado do recebimento da ordem de fomecimento, emitida pela secretaria de EducaÉo, Esportes, cultura,
Íurismo e Juventude do Município de Chá Grande,.no hoÍário do 07hoomin as í3h00min.

parágrafo Segundo: Os pÍodutos seráo recebidos definitivamenle após a verificaÉo da qualidade e quantidade

dos piodutos e consequentê aceitaÉo, mediante atestado do setor responsável.

Parágraío Terceiro: O prazo de validade dos mobiliários, não poderá seÍ infeÍior â 12 (doze) meses contados a

partiúâ data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fomecimento emiüda pela SecÍetariã

de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juvêntude do Município de Chá Grande.

paÉgraÍo ouaío: o ransporte, €rga e a descarga dos produtos conerão por conta da contratada, sem
qualq-uer custo adicional solicitado posteriormente a Secretaíia de Educaçáo, Esporles, Cultura, Turismo e

Juventude do Município de Chã Grande.

parágÍafo euinto: O recebimento proüsóío ou definitivo do serviço e do obieto não Bxclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuízos resultanles da inconeta êxecuçáo do contralo.

parágrafo SêÍo: A Contratada íicârá obrigada a lrocâr o produto que vier a ser recusado por não alender à

espeõificaçáo do Anexo ll/Ordem de Fomecimento, sem que isto acanete qualquer ônus à admin-istraÉo ou

importe ná relevância das sanções previstas na leqislação vig€nte. O prazo para entÍsga do(s) noYo(s)
produto(s) 3orá de ató í0 (dez) dias útei3, a contar da notmcâção à contratada, às ruas cuslaa, aem
pr€julzo de aplicaÉo das panalidâdes.

paÍágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidadê do

fomeiedor beneficiário os padrões adequados de seguranqa e qualidade, cabendo-lhe sanar quálsquer

irregularidades detêctadas quando da utilização dos mesmos

pâÉgraío Oitavo - Será designado o servidor Joêl Gomês dâ Silva, matÍícula 0004ô7, SêcÍetáÍio Municipãl de

Eduú9ao, Esportes, CuttuÍa. Turismo e Juventude, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora llaria Josá
Gomea do Lima, malrícula O013OO, ProfessoE, como FISCAL DO CONTRATO' responsáv€l pelo

acompanhamenlo e fiscalizaÉo da entrega dos produtos, anotando em registro próprio lodas as oconências
relacionadas à execuçáo e determinaÉo, ludo o que Íor necessário à regularização de falhãs ou defeitos
observados na execuçáo do Contrato.

cúusuLA olTAvA - DA SUBGoNTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de autorização prévia da

Contratante, a quem incumbe avaliar se a subconúatação cumpre os requisitos de qualiÍicação técnica, além da

regulaÍidade fiscal e trabalhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primoiro - A Contratada, na exêcuÉo do contIato, sem prejuízo das rêsponsabilidades conltatuais e

legais, poderá subcontratar pârte do objeto deste termo de reíerência, até o limite máximo de 30%, com pÉvia
autorizaÉo da Secretaria de EducâÉo, Esporles, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio de Chã Grande.

Pârágrafo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perÍeita execução contratual, cabendo-lhe realizaÍ a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratâÉo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôês
contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataÉo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRTGACÓES DA COiITRATADA - É responsabilidade da CONTRATADA a
execuÉo objeto contratual em estreiia o ncia da legislação ügenie para contrataçôes públicas, as

LUCIANO5EFGIO

SECRETARIA NUMCIPAL DE EDUCAçÁO, ESPORTES, CULTURA, TURISMOE
JUVENTUDE
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SEGRETARIA MUN|C\PAL DE EDUCAçÃO, ESPORIES, CULTL,RA, TURTSM) E
JUVENTUDE

especifrcações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas pÍoposias, assumindo integralmente
as seguintes obrigaçóes:

a) Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao Íiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe são confiados;
b) Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decorenles;
c) Tomar todas as providências necessárias para o Íiel cumprimento das disposiçóes contidas no
Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso de
fomecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitaçóes de compÍas da Secretaria de
Educaçáo, Esportes, Culturâ, Turismo e Juventude do Municipio de Chã GrandeiPE;
d) Entregar os mobiliários e equipamentos no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no ltem 5 do
Termo de Rêferênciâ;
ê) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas êxpensâs, as partes do objeto deste
Termo de Referência, em que se veriÍicarem vÍcios, defeitos, ou incorreçôes resultantes dos produtos
empregâdos ou da execução de serviços;
0 Rêsponder, integrâlmente, por perdas e danos que vier a causar ao Conúatante, â usuários
participantes ou a terceiros, em razâo de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independenlemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
g) Nâo efeluar, sob nenhum pretexto, a transferência dê responsabilidade para outros, sejam
Íabricantes, lécnicos ou quaisquer outros;
h) Mantêr durante toda a exocução do ob.ieto da presente licitaÉo, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condiçôee de habilitaÉo e qualificaÉo eigidas no Edital e seus
Anexos:
l) lnformar a Secrotaria de EducaÇão, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio dr Châ
Grande/PE, a ocorrência de Íatos que possâm interferir diretâ ou indiretamente, na regularidade do
Íomecimento;
j) Executar todos os seMços com mãode-obra qualificâda, devendo a CONTRATAOA cumpÍir com
todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objelos do presenle Termo,
no que couber:
k) Encaminhar laudos e demâis inÍormações requisitadas pela Secretaria de EducaÉo, Esportes,
Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chá Grande/PE, inclusive reÍerentes ao planejamento
da produÉo e atendimenlo aos pedidos decorrentes do pregáo eletrônico.

cLÁusuLA DÊclMA- DAS OBRIGACôES DO CONTRATANTE - São obrigações da túunictpio de Chã Grande:

a) Realizar os atos relativos à cobrança do cumpÍimento pela CôntÍatada das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sançoes, garantida a ampla defesâ e o contraditório, deconentes
do descumprimento das obrigações contraluais, em relaÉo às suas própriâs contrataçóes,
infoÍmando as oconências ao órgão gerenciador.
b) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no instrumenlo contratual;
c) Promover o acompanhamenlo e a fiscalizaÉo do fornecimento dos mobiliários e equipamentos,
sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detecladas;
d) Comunicar prontamente à CONTRATADÂ, qualquer anormalidade no objeto do instrumento
contratuâ|, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificaçóes e
condições estab€lecidas no Termo de Referência;
ê) Notificar previamente à CONTRATADÀ quando da aplicâçáo de sanções administrativas;
0 Veriflcar a regularidade fiscal e trabalhista do fomecedor antes dos atos relaüvos à firmatura e
gestão contratual, devendo o resultado dessa consulla ser impresso, sob a Íorma de extralo, e iuntado
aos autos, com a inshução pÍocessual necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ COM ÍUNdAMENIO NO AÉ. 7" dA LEJ FEdE dI N.O
'10.52012002, ficará impedido de licitar e contrâlar com a Administraçáo Pública l/íunicipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de alé 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e dêmais
cominaçôes legais, nos seguintes casos:

a) Apresentar documentaÇão falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execução do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estrbelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneoi
0 Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaçáo exigida no certame;
h) Cometer fÍaude Ílscal;
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i) Fizer declâraÉo falsa

Parágrafo Primeiro - Pa€ condutas descritas nas alíneas "a', "d", "e', f, "g'; 'n" e'i", será aplicâda muha de no
máximo 30% (trinta por c€nto) do valor do contrato.

Parágrafo S€gundo - O rêtardamento da execução previsto na alínea "b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justiicâda, a execução do contralo, aÉs 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordêm dê Íomedmento;

b) Ooixar dê realizar, sêm causa justiÍcâda, as obrigações definidas no conlralo por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias inlercalados.

ParágÍafo TeÍcearo - Será deduzido do vâlor da multa aplicada em razão de Íalha na execuçáo do contrato, de
que trata a alínea "c", o valor relalivo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

PeÍágrafo Quaíto - A falha na êxecução do contrato píevisla no subitem "c" estará configurada quando a

Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a grâduação de inÍraçõês conformê a tabêla 'l a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,

cumulativamente.

TABELA í
Grsu ds lníração Pontos da lnfÍação

1 2
2 3
3 4
4 5
5 I
6 10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no PaÉgrafo Quarto estará conrigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraío único, da Lei no

8.666í993.

Parágraío Soío - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a AdministraÉo aplicaÉ muftas conÍorme a
graduâÉo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELÂ 2
Grau coÍrôspondê nc ia

1 0,2% sobre o valor da ordem de fomecimento a que ss refere o descumprimento da obrigação.
2 0,4% sobre o valor da ordem de Íomecimento a que se refere o descumprimento da obrigação.
3 0,8% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se r€Íere o descumprimênto da obrigação
4 1,6% sobrê o valor da ordem dê íomscim€nto a que se reÍere o descumprimento da
5 3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que sê r€fere o descumprimento da obrigaÉo
6 4,0% sobre o valor da ordem de fomecimento a que se refere o descumprimento da obrigação

TABELA 3
Item Doscrição Grâu lncidôncla

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráler
oermênente, ou deixar de providenciar recomDosiÇão complementar.

Por Oconência

2
Fomecêr inÍormação pérfida de fomecimento ou substiluir materiâl
licitado oo. outro dê qualidade inrerior.

Por Oconência

3
Suspender ou intenomper, salvo motivo de forÉ maior ou caso fortuito,
os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por taíeÍa
desiqnada

4 Utilizar as dep€ndéncias da Contratanle para fins diversos do objeto do
contrato.

5 Por Oconência

5
Recusar a execução de Íomecimento determinado pela FiscalizaÉo,
sem motivo justificado. Por Ocorrência

6
Permitir situaÉo que crie a possibilidade de câusar ou que cause dano
Íísico, lesão corporal ou consequências letâis.

6 Por Oconência
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7
Retirar das dependências do Contrctante quaisquer equipamentos ou
mateiais de consumo previslos em contrato, sem autorizacáo prévia. 1

Por it€m
oconência

e por

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

9
Cumprir horário estabelecido pelo conlrato ou determinado pela
Fiscalizaçáo. 1 Por Oconência

10
Cumprir determinaÉo da FiscalizaÉo para conlrole de acesso de seus
funcionários. 1 Por Oconência

11
Cumprir detêrminação formal ou instruçáo complêmentar da
FiscalizaÉo. 2 Por Oconênciâ

12
Cumprir quaisquêr dos itens do confato ê seus anexos não preüstos
nêsta tabela de mullas, após reincidência Íormalmente notiÍicádâ pela
unidade fiscalizadora.

3
PoÍ item e por
oconência

Entr€gar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e
pLazos estipulados. 1 Por dia

Parágraío Sétlmo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitaÍ e contratar estabelecida no Capd desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos a contar
da aplicação da penalidade, a Contratada @meler a mesma infraÉo, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
coÍrespondenles, sem prejuÍzo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nênhuma penalidada será aplicada sem o deüdo Processo Adminislrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser obsêrvado o disposto no Decreto Estadual no 42.191t2O15 e íto Decrêto Estadual
no 44.94812017.

PaÉgraío Décimo - A critério da autoídade competenle, o valor da multa podeÉ ser descontado do pagamênto a
ser eretuado ao contratado.

PaÉgrâío Décimo PÍimêlro - Após €sgotados os meios de execuçáo dirsta da sanção de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será nolifcado pal'a recolher a importância devida no prazo de '15 (quinze)
dias, conlados do recebimenlo da comunicaçáo ofcial.

Parágrâfo Dáclmo Segundo - Dêconido o prazo prêvisto no ParágrâÍo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo T€ÍcaiÍo - A Administraçáo podeÍá, em situâções excepcionais devidamênte molivadas,
eÍetuar a Íetenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administl-aüvo.

cLÁusuLA DÉclllA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou paÍcial do presente contrato en"ejará
a sua rescisão, com as consequências contÍatuais e as previstas em lei ou r€gulamenlo.

Parágraío Prlmêlro - lnadlmolemento lmputáwl à conbatada - o mntratanle pod€rá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipótêses previstas no arligo 78 I a Xll e XVll da Lêi 8.666/93 sem
que caiba à contratada dirsito â qualquer indenização, sem pr€juízo das p€nalidades pêrtinentes sm processo
adminisúativo Íegular.

PaÍágraÍo Sogundo - O presente Contrato poderá ser rescindido conssnsualmenle, mediantê a oconência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Paíágralo Tê.ceiro - o prêsente Contrato poderá ser rescindido amigavêlmente, por acordo entÍê as partes;
reduzida a termo no processo de licitação, d€sde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágraío Quaío - Este ContÍato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo pÍoc€ssual
vigente. Adigo 79, lll da Lei 8.666/93.
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ParágraÍo Quinto - Quando a rescisâo ocoÍrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada será esta ressarcida dos pÍejuízos regularmente comprovados qu€
houver soÍrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Ssxto - A r€scisão administraliva ou amigável será precedida de aulorização escrita e fundame',tada.
Artigo 79 paÍágrafo 1' da Lei 8.666/93.

cúusulA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESÂS DO CONTRÂTO - ConstituiÉ encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tribulos, tarifas e despesas deconentes da execuÉo do objeto deste Conhato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas deconentes de encargos trabalhistas, pÍevidenciários,
fiscais e comerciais, dêcrrrentes da execuÉo do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusulA DÉctÍúA QUARTA - Dos REcuRsos oRcAMENTÁRps - As despesas decorrentes deste
Contrato conerão por contâ dos recursos a seguir especificados: Órgão: 5000 - Secretaía de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo e Juvenhrde - unidade: 5002 - Fundeb - Atividade: 12.365.í210.1.301 - AquisiÉo ds VêÍculos,
Mobiliários, e Equipamêntos pâra as Creches com recursos do Fundeb - Elemento de Despesa: (1123)
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

CúUSULA DÉC|HA QUr TA -.rerelwltlg qE§lylt - A contrâtada responderá por perdas e danos
que vieÍ a sofrer o contratante, ou têrceiros, 6m razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente dê outÍas cominações contratuais ou legâis â que êstiver sujeitai não
excluindo, ou reduíndo êsta responsabilidade, a fiscalizaÉo ou o acompanhamenlo pêlo contratantô. Anigo 70 da
16i8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA sExÍA - Dos AcRÉsctiros E SUPRESSôES - A quantidade inicialmente contÍatada
poderá ser acÍescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do aÍtigo 65 da Lei no
8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DÂS ALTERACóES - As alteraçôes, porventura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objeto deste ContÍato seÍáo ef€tiyadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através dê Termo
Aditivo.

cúuSuLA DÊclMA olTAvA - Do FORo - O Foro do presente Conlrato será o da comarcâ dê Gravat PE,
excluÍdo qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, Íirmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na presença das leslemunhas que tamtÉm assinam.
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Luciano Sérglo Guimarãâs de Sá Bârrsto
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