
Chã Grunde
U*r ll*+ lt*t*t

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÊDUCAçÃO, ESPORIES, CIILTIIRA, TURISMO E
JUVENTUDE

PREGÀo ELETRôNtco N' 018t2o22

PRocESSo LtctrATóRto No o37 t2022

CONTRATO N.' 32312022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SEâRETARIA DE EDUCAçÁO, ESPORTES, CULTURA,
TURI/SMO E J.IVENT.IDE DE CHÁ GRANDE E A
EMPRESA VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE
ARI,Gos DE ESâRITÓRO EIRELI ME, PÁRÁ OS F,/VS

QUE SE ESPECIFICA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçÃO,
ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE com sede e foTo em
Pernambuco, localizada à Avenida Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE,

inscÍita no C.N.P.J./MF sob o no 30.005.980/0001-86, neste ato representado pelo seu Gestor ê
Secretário de Educação, Esportes, Culturã, Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira,
Divorciado, Professor e Farmacêutico, nomeado por meio da Portaria No 005/202'l datada em
0410112021 , portador da Carteira de ldentidade n' 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.264-12' no uso
da atribuição que lhê confere o ORIGINAL, neste âto denominado simplesmente CONTRATANTE' e a
empresa vRR dê Souza Distribuidora dê Artigos de Escritório EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o
n" 35.458.953/0001-82, estabelecida à Rua Padre TeóÍilo Tworz, No 640 - Lojâ 0000 - Prado -
ReciÍe/PE - CEP: 50.751-315, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. Vinícius
Rangel Rodrigues de Souza, brasileira. solteiro, êmpresário, residênte e domiciliado em Recife/PE,
CNH N" 06795176266 DETRAN/PE, CPF/MF N" 104.152.4 43, doravante denominada
CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebraçáo é decorrente Processo Licitatório no

03712022 - Pregão Eletrônico n" o1a12022 - Ata de Registro de Preços n" 05412022 ' doravante
denominado PRoCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 2l de junho de 1993, e
modificaçÕês subsequentes; pelos termos da proposta vencêdora, parte integrante deste contrato; pBlo

estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contralos e as disposiçÕes de direito privadoi

atendidas as cláusulas, e condições quê se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO _ AquisiÇão de Mobiliário e Equipamento Escolar,
destinados à Educagão lnfantil, conforme especificações e quantidades indicadas nos Anexos ll e lll,
parte integrante deste contrato independente de transcrição.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessâo ou transÍêrência, no todo
ou em parte.

CúUSULA SEGUNOA - DA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao dêsenvolvimenlo
das atividades normais da Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude, atrí,vés da
Creche.

cLÁusuLA TERCEIRA - OO PRAZO - O presente Contrato vigorará ate l2 (doze), contados a parlir
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIC ÔEs oE PAGAMENTO - Alribui-se a esse Contrato o
valor de R$ 2A.O72,0O (Vinte e oito mil e sêtenta ê dois reais) referente ao valor lotal do objeto
previsto na Cláusula Primeira, para a totalidade do período mencionado na Cláusula Terceirâ,
conforme detalhamento a segurr:

ITENS _ EXCLUSIVO PÀRA MICROEMPRESAS E EMPRESAS O€ PEOUENO PORTE (aÍTigo 48, III da Lei 123/2006).

lJ.itário TotâlMARCA CATfATITEM

DI"4K 475766 UND 04 478 00 1.912,0001 ratória com braCadei

UNO. OUANT.DESCRIçÂO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

Descriçãor Cadeiras giratóriâ com braços, espaldar
médio, assento e encosto em compensado
multilaminado anatômico, espuma de poliur€tano
inletâda em densrdade de 40 a 50k9r'm3, com apoio
dorso lombar, com câpa de polipíopileno antiâlórgico
em alta resrstência a propagaçáo de rasgos alêm de
baira dêíormâÉo. Soldez à luz ciasse 5, pilling padrão
5, peso 280/2909/m, mêcânismo rêlax com bloqueio ê
Íegulagem permanente-gás, base em aço com 5
hastes, pintura em epôxi pó nâ côr pretâ, encosto êm 7
posiçôes na altura, rodízio duplos em nyon.
revestimenlo em tecido azul, íogo Íetardante. 8raços
rêguláveis com alma de aço e apoia braços em
poliuretaho com rêgulagêm em cinco posiçóes.
Dimênsô€s: Altuía do assênto da cadeira ao châo:

ulávêl Assenlo da cadeÍai 58 cm x 58 cm

04 440,00

Cadeira Íixa empilhável .- C8 (PROINFÁNCIA)
DescriÉo: Cadêira íixa €mpilhável, injetada em
poliuretano para uso âdulto. CaracteÍísticas: Estrutura
Íixa, quabo pés em lubo de aço oval 16x30, com
sapatas deslizantes em nylon. Acábamento da
êstruturá com tratamento de foslatizaçâo ê pintuÍa
eletrostática. Empilhamenlo máximo recomendador seis
unidades, Cores: Diversas. Rêvestamento:
Polipropileno. Dimensões âproximadâs: altuÍa do
assênto dâ cadeirâ âo cháo: regulável; assento dâ
cãdeira: 58 cm x 58 cm.

UND05

DMK 421307 04 1.070,00 4.280,0010

Armário roupeiro em aço com 16 portas - AM1
(PROINFÂNCIA) DescriÉo: Roupeiío em aço na cor
cristâ|, coníeccionêdos em chapâ de aço 22'
(0,75mm), consltuído por 16 portas. As porlas devern
possuiÍ veneziânas paÍa areiamento e possuir pitáo
para cadsado; Não seÍão aceiias ondulaçôes,
ressaltos, rebarbas ou impeífeições no acabamênto
dos roupeirost Devem seÍ lralados contra ox daÉo com
fosíato dê zinco e pintados com tinta especaal na cor
platina com sêcagêm em êstuIa; Após o pÍocesso
acima descÍilo o píoduto deve seguií para uma estufa
de alla temperatura para receber a pintura pelo
processo €letrostático de pintura a pó, consolidando â
supeÍÍíciê do produto com 50 micra de espessuÍa de
tinta, no mínimo. Possuir dobradaÇâs intemas para
êvitâr ârombarÍrentos com abêrtura de 135', pês
ÍemovÍvêrs com sâpâtas plásticâs niveladoras O3l8".
Dimênsões: Altura: 1945 mm: Largura: 1230 mm.
Proíundidade: 400 mm.

18

Conlunto coletivo tamânho 01 - CJC-01
(PRolNFÂNclA) conjunto de mesa quadrádâ com
quatro cadeiras para cíiânÇâs dê 1 a 4 anos. Mesal
Mesa para altura do aluho compreendida entre 0,93m a
1,16m, com tampo êm MDP ou MDF. revestido na Íase
superioÍ em laminado mêlaminico e na face infêÍior
laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura
tubular de aço. Altura da mêsa: 46 cm: Tampo da mesa
quadrada paía 04 lugares: 80 cm x 80 cm;
Características: Tampo em MOP ou MDF, com
esp€ssura oe 25 mm, rêvêstdo na face supeíoí êm
laminado melamÍnico dê âltâ pressâo, 0.8mín de
espessuía. acabamento texturizado, na coí CINZA,
cantos arredondaoos (coníorme groieto)

DMK 482926 UND 16 510,00 8.160,00

700,00D [,1K 4't6576 UND 01 700,0020

Mesa de íeuíaão M7 (PROINFÂNCIA) Descriçào:
Mesa de reunião ovâ|, com tampo em melamina na coÍ
datina, com 25mm de espêssuí4, bordas ârrêdondadas
em peÍÍll de PVC preto, 1800, sobre estrutura metálica
tubular compostá por travessas passa-cabos, com
garas nas exkemidâdes e furos para a passágem de
cabos, em chapa de aÇo. e lâterais com colunas duplas
ê âpoio, tipo "máo frâncesâ", em tubos de aço
íêdondos, com pés horizonlais em tubo de aço oblongo
com ponleiías em poliestiÍeno inietadgí!âcor preta ê

110,00DMK

UND.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORÍES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

parágrafo Primeiro - os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta conentê da

contãtada, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento

deflnitivo, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitaÇão e caso não ha.ia Íato

impeditivo para o qual tenha concorrido à contratada.

parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os

produtos eÍetivamênte entÍegues no mês anterior ao do pâgamento.

parágrafo TêrceiÍo - A notâ fiscal devidamente atêstada deverá ser apresentada na Sêcretaria de

Finaúas do Município de Chã Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n' 101, Centro, Chã

Grande/PE.

sapatas niveladoras. Bandoira cênkal em melamrnê
platina com altura ílnal de 50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC 1800, na c1lrva, e
acabamento em fita de PVC. nos demais lados, na cor
preta. Estrulura em aço na cor prêta, com tratamênto
antiÍenugem de decapagem e ÍosÍatizaÉo, seguido
pelo processo de pintura eletrostátrca com tinta hibrida
de êÉxi com poliéster êm pó, com secagem em estúa.
Dimensóes aproximadas: Altura da mesa: 75 cm;
Tâmoo da mesa retanqular: 200 cm x 100 cm.
Mesa para rêíêrÇão de adultos circulâr -M8
(PROINFÂNCIA) descÍiÉor ÀIesâ circulâr eÍn
rêveslimenlo melamínico têxturizâdo, tampo êm 28mm
com bordas arredondadas em perÍil de PVC 1800, e
acabamênto em fita dê PVC. Estrutura em aço com
tralamento antiÍerugêm e pintuía eÉxi. Dimensôes
âproximadas: allura da mesa: 71 cm; lampo da nlesa
com diámetro 100cm

DMK UND 01 600,00 600,00

Arquivo deslizante em chapa de aço - AOI
(PROINFÂNclA) DescíiÇãoi Arquavo deslizante em aço
châpa 26 (espêssuÍa 0,46mm) na cor platina. com
quaÍo gavetas e travamento único, Íechamento através
de tambor cilÍndrico, com gavetas coírsdiçâs reguláveis
distanciadâs a cada 400mm. O Sistêma de
deslzamenlo das gavelas será através de rolamento
metálico em trilhos ielescópicos de aço zincado. Os
puxadores embutidos e âs dimensôês da poíla êtiqueta
também embutido é de 75 x 40mm.

DMK UND 02 670.00 1.340,00

Armáíio âlto êm aço com duâs poítâs de âbdr - A[r4
(PROINFÂNCIA) Descriqáo: Fornecimento e montagem
de ârmáflo AIto em Aço, todo ern chapa 24, cÃm 02
porlas dê abíir com reforços intemos tipo ômega e
puxadores estampados nas poÍtas no sentido vertical,
com acabamento em PVC, contêndo 04 prat€leiras,

s€ndo 01 fixa e 03 com íegulagem de altura do tipo
cremalheira, com Íechadura cilíndrica e pintura

eletrostálica a pó. Dimensóes: Altura:198cm,
La urar90cÍn e Proíundidadei 40cm

DIúK 458662 U ND, 04 770,00 3.0E0,00

30

Conlunto paía aluno tamanho 0t - CJA-01
(PRolNFÂNclA) Conjunto de mêsa relângulaí com
uma cadeira para cdanças de 4 a 5 anos. Mesa,

descnçáo: lúêsa para altura do aluno compr€endida
entre 0.93m â 1,16m, com tampo em MDP ou MOF,
Íevêstido na fase superior em laminado nlelêminico e

na face inferior em chapa de balencêamento, montado

sobre Estrutura tubular dê âço. Dlmênsôês: Altura da
mêsa: 46 cm: Íampo da mesâ aêtêngulaÍ para 01 lugari
60 cm x 45 cíÍt; características: tampo em MDP ou
MDF, com êspessura do 18mm, rcvestido nâ face
superior em lâminado melamÍnico de âltâ pressão,

O,8mnr de espessura, acabaÍnenlo lextuíizado. nâ cor
ctN aned

DIt,4K UND 24 315,00 7.560,00

Parág rafo Quarto - PoÍ ocasião do mento a contratada deverá apresentar
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORIES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débatos Relativos a Tributos Fedêrais, Dívida Ativa da União e
INSS, expedida pela Secretaria da Recêita Federal do Brasil;
c) Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça 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 sede da
contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscâl

devidãmenle preenchida e indicaÉo do banco, agência e conta banc'ária da empresa que receberá o

valor do objeto.

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

paÍágraÍo sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pend€nte de

liquidãção qualquer obrigaÉo. Esse fato não será geradoÍ de direito a Íeajustamênto de preços ou à

atualizaçáo monêtária.

parágrafo Oitavo - A nota Íscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstânciâ
que óesaconselhe o pagamento, será devolvida à contratadâ, para correÇão e nesse ca6o o prazo

previsto no parágraío primeiro será intenompido. A conlagem do prâzo previsto pâra pagamênto sêÍá

iniciada a partir da respectiva Íegúlarização.

parágaafo Nono - Eventuais âtrâsos nos pagamentos imputáveis à contratada náo gerarão dirêito a

qualquer atualizaÉo.

parágrafo Décimo - A adjudicatária não podêrá apresêntar nota Íiscal/fatura com CNPJ/MF divêrso do

registÍado no Contrato.

parágrafo Décimo PrimeiÍo - Deverão estar inclusos nos preços apresêntados todos os gastos do

frete,-embalagem e todos e quaisquer tributos, se.iam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais,

comerciais ou de qualquer outra natureza resultanles da execução do contrato.

cúUSULAoUlNTA-@-ocorrendoatrasonopagamento,edesde
quê para tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência dê atua.,ização

monetária sobre o valor devido, pela variaÉo acumulada do IPCAJIBGE ocorrida entre a data final

prevista pâra o pagamento e a data de sua efetiva rcalização.

CúUSULA SEXTA - Do REAJUSTE - Não será concêdido reajuste ou coneção monetária ao valor

do Contrato.

paÍágrafo único - Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediantê a

supeieniência de Íato imprevisível nos termos e forma eslabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei

S.ô66/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão devêrá estar suficisntemente

comprovada através de documento(s).

CLAUSULA SETIMA -DAEX CUcÃo Do o o Do coNTRATo Os mobiliários eJET
Educação lnfantil, localizada na Rua
PE, ocasião em que será procedida a
de acordo com as caracterÍsticas e

quantitativos descritos na Ordem de ForneÕimento.

equipamentos adquiridos deverão ser entregues na Unidade de
Jôsé Pereira Lins. S/N" - Monsenhor João lnácio - Chã Grande -
conferência dos produtos entregues, e a veriÍicação se estáo

PaíâgtaÍo
corridos,

Primeiro: os mobiliários e equipamentos deveráo ser entregues em até 60 (sessênta) dias
contado do recebimento da ordem de Íornecimento, emitida pela secÍêtaria de Educação,

ü*t ll*-
chã
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Parágralo Segundo: Os produtos serâo recebidos deÍinitivamente após a veÍiÍicação da qualidade e
quantidade dos produtos ê consequentê aceitação, mêdiante atestado do setor responsável.

Parâgralo Terceiro: O prazo de validade dos mobiliários, não poderá ser inÍerior a í2 (doze) mesês

contatos a partir da data de êntrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimênto
emitida pela secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de chã
Grande.

ParágraÍo QuaÉo: O transporte, carga e a descarga dos produtos correrão por conta da Contratada,

sem lualquer custo adicional solicitado posteriormente a Secretaria de EducaÇáo, Esportes, Cullurâ,

Turismo e Juventude do Município de Chã Grande.

Parágrafo Quinto: O recêbimênto provisÓrio ou dêfinitivo do Serviço e do obieto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuÍzos resultantes da inconeta execuÉo do contrato.

parágrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier ã ser recusado IJor não

atendlr à especiícação do Anexo ll/Ordem dê Fomecimento, sem que isto acarrele quâlquer ônus à

administração ou importe na relevância das sançÓes previstas na legislação vigente. O Prazo para

entrega dã(s1 novo(s) produto(s) será de até í0 (dez) dias úteis, a contar da notificação à

contrátada, às suas custas, sem PrejuÍzo da apllcâção das penalidades.

parágraÍo sétimo: os produtos seráo recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de

responsabilidade do Íornecedor beneÍiciário os padrÕes adequados de segurança e qualidade.

cabendo-lhe sanar quaisquer irregulaÍidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

paÍágrafo Oitavo - Será designado o servidor Joel Gomes da Silva, makícula 000467, Secretário

Muniãipal de EducaÉo, Esportés, Cultura, Turismo e Juventude, como GESTOR DO CONTRATO e a

servidora Maria José Gomes de Lima, matrícula 001300, Professora, como FlscAL oo CoNTRATO,

responsável pelo acompanhamento e ÍiscalizaÇão da entrega dos produto§, anotando em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas à execuçáo e determinação, tudo o quê íor necêssário à

regularizaÇão de falhas ou defeitos observados na execuÇão do Contrato.

Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chã Grande, no hoÉrio de 07h00min as
l3h00min.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCON TRATACÃO - A subcontrãta ção depende de autoriza ção Prévia

da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requls itos de qualiÍicação

CLÁUSULA NONA - OAS OB IGACÔES DA CONTRATADA - É responsabilidade da
vigente para

em como em

técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista necessários à execução do ob.ieto.

paÍágraÍo primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades

contãtuais e legais, poderá subcontÍatar parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo

de 30%, com piévia autorização da Secretaria de Educação, EspoÍtes, Cullura, Turismo e Ju'êntude
do Município de Chã Grande.

PaÍágrafo Segundo - Em qualquer hipótêse de subcontratação, permanece a rêsponsAbilidâde

integial da Cóntratada pela perfeita execução contratual, cabendolhe realizar a supervisão e

cooidenaçâo das atividades da subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo

rigoroso cumprimento das obrigaçõês contratuais correspondentes ao obieto da subcontrataÉo.

CONTRATADA a execução objeto contratual em estreita observància da legislaÇão

contrataçoes públicas, as especificacões técnicas contidas no editâl e seus anêxos, b

suas propostas, assumindo integralmente as seguintes obrigações

a) Envidar todo o em
encargos que lhe são

pê a dedicaçáo necessários ao fiel e adequado cumprimento dos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE
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SECRETARIA MTINICIPAL DÉ EDUCAçÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

b) Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contraludl dela
decorrentes;
c) Tomar todas as providências necessárias para o liel cumprimento das disposições
conlidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Rêgistro de Preços, inclusive
quanto ao compromisso de íornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às
solicitações de compras da Secretaria dê Educação, Esportes, Cultura, Turismo e

Juventude do Município de Chã Grande/PE;
d) Entregar os mobiliários e equipamentos no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no ltem
5 do Termo de ReÍerência:
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do
objeto deste Termo de ReÍerência, em que se verificarem vícios, defeitos, ou inconeções
resultantes dos produtos empregados ou da execuÉo de serviços;
f) Responder, inlegralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante, a

usuários parlicipantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua

ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominaçÕes contratuais ou legais a
que êstiver sujêita;
g) Não eíetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros,

sejam fabricanles, tecnicos ou quaisquer outros;
h) Manter durante toda a execuÉo do obieto da presente licitação, em compatibilidade com

as obrigaçóes assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaÉo exigidas no
Editâl e seus Anexos:
i) lnÍormar a Secretaria de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do MunicÍpio

de Chã Grande/PE, a oconência de fatos que possam interferir direla ou indiretamente, na

regularidade do fornecimento;
j) Executar todos os serviços com mão-de-obra qualiÍicada, devendo a CONTRATADA
ãumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação

obletos do presente Termo, no que couber;
k)'Encaminhar laudos e demais inÍoÍmaçóes Íequisitadas pela SecretaÍia de Educaçáo'
Elportes, Cultura, Turlsmo e Juvenlude do Município de Chã Grandê/PE, inclusive

referentes ao planeiamento da produção e atendimento aos pedidos deconentes do pregão

eletrônico.

CúUSULA DECIMA -OASO BRTGACÕES DO CONTRATANTE - São obrigações da Município de

Chã Grande

a) Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela cÔntratada das obrigaçóes
côntratualmente assumidas e aplicar sançôes, garantida a ampla deÍêsa e o contraditório,

decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias

contratações, informando as oconências ao órgão gerenciador.

b) Efetuar o pagamanto à Contratada, de acordo com o êslabelecido no instrumento

conlratual;
c) Promover o acompanhamento e a ÍscalizaÉo do fornecimento dos mobiliários e
equipamentos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as

falhas detectadas:
d) Comunicar prontamente à CONTRATAOA, qualquer anormalidade no objêto do

instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja dê acordo com as

especiÍicaçôes e condições estabelecidas no Termo de Referência;
e) Notificai previamente à CONTRATADA, quando da aplicaÉo de sanções

administrativãs;
0 verificar a regularidade fiscâl e trabalhista do fornecedor antês dos atos relativos à

fírmatura " gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser imprêsso, sob â
forma de extiato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

cúUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ Com fundamento no Art. 7" da Lei Federal

a.' 10.52012002, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo

prazo de ate 5 (cinco) anos, sem ízo de multa de ate 30% (trinta por cento), do valor eslimado

AV. Sõo Joré, n" l0l, CenlÍo, Chõ GÍonde-PE, CEP 55.ó3ó-(l()0 | Iêlêfone:81 3537-1140 | CNPJ: I1.(X9.6ür/'m0 I -90

E-moll ouvldorlo@chogÍonde.pê.gov,br I S c www,chogronde.pc.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE

paÍa ARP e demais cominaÉes legais, nos seguinles casos:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Ensêiar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na êxecução do conlralo;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
ê) Comportar-se de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposla;
g) Deixar de entregar documentação exagida no certame;
h) Cometer Íraude Íiscal;
i) Fizer declaração falsa.

ParágraÍo Primeiro - PaÍa condutas descritas nas alíneas "a", 'd", "e", "f, '9"; "h" e "i", será aplicada
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágraío Segundo - O retardamento da exocução previsto na alínea "b", estará conÍlgurado quândo a

Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a exêcuÉo do contrato, apos 07 (sete) dias,
contados da data constânte na ordem de ÍornecimenlÕi

b) Deixar de realizaÍ, sem causa iustiÍicada, as obrigaçôes deÍinidas no contrato pôr 03 (três)

dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicáda em razáo de falha na execuçáo do
contrato, de que trata a alínea "c", o valor relativo às multas aplicadas em razão do Parágrafo Sexto.

ParágraÍo Quarto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará coníigurada quando

a CoÀtratada se enquadÍar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item Parágrafo

Sexto desta cláusula, respeitada a graduaÉo de infra@es conforme a tabela 1 a Seguir, e alcançar o
total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfraeão Pontos da lnÍração
1 2

2 3

3 4
4 5
5 I
6 '10

paÍágraÍo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conligurado quando a
Contratada executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágraÍo único, 96 e 97, parágraio

únaco, da Lei no 8.666/1993.

paÍágrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçÕes contratuais. a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabêlêcida nas tabelas seguintes:

TABELA 2
CorÍe

0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a quê sê reÍere o descumprimento da
obr o.a
0,4% sobre o vâlor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenio da

o
2

0,8% sobre o valor da ordem de ÍoÍnecimento a que sê refere o descumprimento da
obri
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TABELA 3

parágrafo sétimo - A sanção de multa podeÍá ser aplicada à contratada juntamentê com a de
impedimento de licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

parágraÍo oitavo - As inÍraçÕes serâo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias
corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo â

aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão conlratuâ1.

parágrafo Nôno - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Procêsso Administrativo dê

Aplicãçao de penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no

42.19112015 e no Decreto Esladual n' 44.94812017.

Parágrafo Décimo - A critério da auloridade compelente, o valor da multa poderá ser descontado do
pagamento a ser efêluado ao contratado.

RP

4
1,6% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se
obriqaÇão.

refere o descumprimento da

5
3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se
obriqaÇão.

refere o descumprimento da

ô
4,0% sobre o valor da ordem de íornecimento a que se refere o descumprimento da
obriqaÇão.

Item Descrição lncidência

1

Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por
caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informação perfida de fornecimento ou substituir
material licitado poÍ outro de qualidade inÍerior.

2 Por Ocorrêrrcia

3
Suspender ou inteÍromper. salvo motivo de força maior ou caso
íortuito, os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por
tarefa desionada

4 Utilizar as dependências da Contratante para Íins diversos do
obieto do contrato

5 Por Ocorrência

5
Recusar a exêcução de fomecimênto
FiscalizaÇâo, sem motivo iustiflcado.

determinado pela
5 Por Ocorrência

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause
dano fÍsico, lesão corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

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

1

1
Por item e por
ocorrência8

,| Por Ocorrência9
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscaliza

1 Por Ocorrência10
Cumpíir determinaÇão da Fiscalização para controle de acesso
de seus íuncionários.

Por Ocorrência2Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FiscalizaÇáo.

11

3
Por item e por
oconência12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previslos nesta tabelâ de multas, após reincidência formalmente
notiíicada ela unidade Íiscalizadora.

1
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos
e orazos estipulados13
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Parágrafo Décimo Píimeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanÉo 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 oficial.

PaágsaÍo Décimo Segundo - Deconido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Tercêiro, o contrâtantê
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágraio Décimo Têrceiro - A Administraçáo poderá, em situaÇões êxcêpcionais devidamênle
motivâdas, efetuar a retençáo caulelâr do valor da multa antes da condusão do procedimento

administrativo.

cúusulA DÉclMA SEGUNDA - DA REsclsÃo - A inexecuÉo total ou parcial do presente

Contrato ensejará a Sua reSCiSAO, @m aS Consequênoias Contratuais e as previstas em lei OU

regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplemênto imoutável à contratada - O contratante poderá Íescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 la Xll e XVll da Lei

8.666/93 sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades

pertinentes em processo administrativo regular.

patâgraio Sêgundo - O pÍesente Contrato podeÍá ser rescindido consensualmente, mediante ã
ocorrência da hipótese previsla no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavêlmente, por acordo entre as
parteã; reduzida a teÍmo no processo de licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administração.

Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

patáglaÍo Quarto - Este Contrato poderá ser Íescindido judicialmente nos termos da legislação
processual vigente. Artigo 79, lll da Lei 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 quê haja culpa da contratada sêrá esla ressarcida dos preiuízos regularmentê

comprovados que houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei 8.666/93'

parágrafo Sexto - A rescisão adminisúativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada. Artigo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

cúUSULADÉclMATERcElRA-@.constituiráencargoexclUSiVo
da contratada o pagamento de tributos, tariÍas e despesas decorrentes da execução do objeto deste

Contrato.

paÍágÍafo único: Serão da contratada todas as despesas deconentes de encargos trabalhistas,

previãenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.6Cô/93.

CúUSULA DECIMA QUARTA - - As despesas decorrêntes

deste Contrato correrâo poÍ conta dos recursos a seguir especificados rgão: 5000 - Secretaria de

Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude - Unidade: 5002 - Fundeb - Atividade:

12.365.12'10.1-jO1 - Aquisiçáo de Veículos, Mobiliários, e Equipamentos para as Creches mm
recursos do Fundeb - Elemento de Despesa: (1123' 4.4.90.52.00 - Equipamenlos ê Material

Permanente.

CúUSULA OÉCIMA QUINTA - DA RESPON SABILIDAD ECIVIL-Acontratada
perdas e danos q úe vier a sofrer o contratante, ou terceiros, em razão de aÉo ou

culposa, da contratad a ou de seus prepostos, independentemente de outras comin

legais a que estiver sujeilai não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade,

responderá por
omissão, dolosa ou

ações contratuais ou
a fiscalização ou o

acompanhamento Pelo contrata go 70 da Lei 8.666/93.
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cúusuLA DÉclMA sExTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A quantidade inici2lmente
contratadâ poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limiles previstos no parágraío primeiro do
artigo 65 da Lei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉclMA SÉTIMA - DAs ALTERACÔES - As alterações, porventura nêcessárias, ao
bom, e Íiel cumprimenlo do objeto deste Contrato serão eÍetivadas na Íorma do artigo 65 da Lei
8.666/93, através de TeÍmo Aditivo.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contralo será o da comarca de
Gravalá/PE, excluÍdo qualquer outro.

E, por estarem justos, ê acordados, firmam o presenle Contrato em quatro vias de igual teor, e para um
só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

\lNIOUS RANGEL RODRIGUÉ5

DE 50UZÁ. r 041 5245443

Arrn dod!íúÉ.ligit,orlrrtlous

dfráL"
CPF No0 .009.264-í 2

Secretário Municipal de Educação, Esportes,
Cultura, Turismo ê Juventude

Vinícius Rangel Rodrigues de Souzâ
VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE

ARTIGOS OE ESCRITÓRIO EIRELI ME
CONTRATADA

CPF:
'0 ê3.t53+84-6 I

J

TESTEMUNHAS:

/o^*, 8. t.c?^o;*-
m%U.l;ç 8ok-6q-
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