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SEGRETARIA MUNtctpAL DE EDUcAçÃo, EspoRrEs, àULTURA, TURtsMo E
JUVENTUDE

PREGÃo ELÊÍRôNrco No oí0/2022

PRocESso LrclrATóRto No 014t2o22

CONTRATO N.O 32712022, QUE ENÍRE SI CELEBRAM A
SEoRETARIA DE EDUcAçÁo, EsPoRTEs, oIJLTI,IRA,
ÍURIS,,O E JUVENTUDE DE cHÃ GRANDE É A EMPRESA
VIVA DISÍRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME, PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubÍo de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçAO, ESPORTES,
CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE COM SEdE E fOTO EM PETNAMbUCO. IOCAIiZâdA à AVENidA
Vinte de Dezembro, no í00, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no
30.005.9801000í -86, neste âto representado pelo seu Gestor e Secretário de Educáção, Esportês, Cultura,
Turismo e Juvenlude Sr. Joel Gomes de Silva, Brasileira, Casado, Servidor público, nomeado por meio da
Portaria No OO7|2O17 dalada em 0210112017, portador da Carteira de ldentidade no 5.322302 SSP/PE, CPF n"
027.009.264]1Z no uso da atribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, neste alo denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Viva Distribuidora de Produtos EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o n'
20.008.831/0001-í 7, estabelecida à Avenida A, S/No - Gâlpão A - Dom Helder Câmara - Garanhuns/PE - CEP:
55.293-970, neste ato representada poÍ seu repÍesentante legal, Sr. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira,
porlador da CaÍleira Nacional de Habilitaçáo n" 0É'489071443, expedida pelo Oepartamento Estadual de Trânsito
de Pernambuco, CPF n' 071 .955.624-4'l, doravanle denominada CONTRATADA, pâctuam o prêsente Contrato,
cuja celebraÉo é decorrente Processo Licitatório n" O1y'+12O22 - Pregáo Eletrônico n' 01012022 - Ate de
Registro de Prêços n" 035/2022 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de 1993, e modiÍlcaçôes subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante
deste contrato, pelo estabelecido no Edilal e seus anexos, pelos preceilos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposiÉes de direito privado: atení,rdas as
cláusulas. e condições que se enuncram a seguir:

cúusuLA PRIMEIRÂ - DO OBJETO - Fornecimenlo parcelado de Material de Expêdientê destinado às
diversas SecÍetarias do Município de Chã Grande e demâis Órgáos Participantes, conforme especifcaçÕes e
quantidades indicâdas no Anexo ll, parle integrante deste contrato andependente de transcrição.

Parágrâfo Primeiro - O presente ContÍato náo poderá seÍ objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA - OA FINALIDADE - O objelo deste Contrato destina-se ao desenvolvamento das
atividades normais da Secretaria Municipal de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude e
Departamentos correlacionados.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presenle Contrato vigorará alé 3í de dezembro de 2022, contados a
partir de suâ assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da lêgislâÉo pertinente.

CúUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇOES DE PAGAMENTO _ AtTibUi-SE A ESSE CONIÍAIO O VAIOr dE R$
29.985,03 (Vinte e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e três centavos) Íeferente ao valor totâl do
objeto previsto na Cláusula Primeira, para a totalidâde do periodo mencionado na Cláusula TerceiÍa, conÍorme
detalhamento a seguir:

IÍEM - EXCLUSIVO PARÁ MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE aíti lll da Lei 123/2006

Grampo cobíêado paÍa gíâmpeâdoí pentes com 105
grampos, tamanho 2616 Embalagem caixa com 5000
unidades. com dados de identificâÉo do píoduto ê maícá
do fabricante

IÍEM oEscRrçÃo MARCA UNIDADÊ

08

Bloco pare recâdos ê ênotaÇões, tipo post-jt, autoêdesivo,
confeccionado em papel 100% íeciclâdo, mêdindo
aproximadamente 76x112mm Pacote contendo 12
unidades

MasterpÍint Pacote 10 4,00 40,00

Caneta HidrográÍica ponta porosa - coÍpo plástrco, rigido.
ooaco. média Joqo com 12 unidades de cores diíerentes

Lêonora Caixa 60 400 240 00

Fita decorativa, rolo (várias cores), composiÉo 65%
polietiÍeno 35% ooliorooileno. com 50m larqura 16 mm. G tex Rolo 34 8,00 272.00

5'1 Leonora Carxa 12 4,50 54,00

I!86I@QUANT.

47
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Caixâ 15 9,00 135,0052

Gíampo para grampeado., galvanizado, tamanho 23i 13, útil
para grampeador industrial, capacidade para grempear de
50 ate 100 folhas Embalâgem: câixa com 2500 unidades,
contendo a marca do Íabricante.

ACC Cârxa 25 14,00 350.00
Grâmpo tipo trilho (grampo kilho) 80 mm, fabÍicado em
chapa de aço revestida, caixa com 50 pârês. Fabricação
nâcionâl

Koaía Cai\a 600 1,70 1.020,0057
Lápis ceÍa pequeno, caixa com 12 lápis, atóxico, formato
analómrco para cíanÇás. não manchar as mãos

Leonora Cai\a 300 3,30 990,0059
Lâpis de cor gíande embalagem com 12 lápis, composiçâo
piqmentos aqlutinantes, carga inerente e não tóxico

Leonora Carxa 600 2,30 1.380,0060
Lápis de cor pequeno embãlagem com 12 lápis.
composiÉo pigmentos aglutinântes, caíga rnerenle e não
tóxico.

Leonora Pacote 300 4,00 1.200,0062
Lápis hidrocor pacotes com 12 unidades, ponta fina e
resistente, tampa ventilada anti-asfixiante.

336 00Leonorâ Caixa66
Lápis marca texto pa.a textos, amârelo e vermelho caixa
com í2, ponta de feltío, tinta à base de água e coraíte, com
marca do Íebricânte no corpo

Leonora Câixa 24,00 384.0067
Lápis paÍa quâdro branco com 12 unrdades tintas à base
de álcool e ponta de acrílico Composrçâo em restna
termoplastica

18,00 252,OO70

Livro ata, pautado, sem margem, capa dura, cor preta, 200
folhas, dimensôes 32O x 220 ínm, numerado
tipograficamente, papel alia alvura 75 gr/m2. Embalagem
pacotê com 03 unidades

Bahaa artes
gáÍicas Caixa 14

Bahia arles
gáficas Pacote 15 8,00 120,0071

LivÍo, protocolo, encadernado com 100 folhas, capa e
contía capa de alta resistência e dimensõês de aprox.
215x160 mm. Embalaqem pacote com 5 unidades.

72
Massa de modelar 12 cores 1809 câda câaxa, composiçáo
cera. piqmento e caíqas

Câixa 4,50 1.350,00

LeonoÍa Câixa 50 22,0074

Mina grafite diámetro 0,7 mm, tipo 28. Embalagem: pacote
com '12 tubos plásticos contendo 12 (doze) minas
(unidades), cam dados de identificação do produto e maíca
do fabricante.

76
Papê|40 kg quilos, dimensões aprox. 660 x 960 mm, pacote
com 250 folhas. Pacote 01 26,63

1.100,00

26 63

Jandaia Resma78
Papel almaço, pautado com margem, dimensôes aprox. 210
x 310 mm, dobrado ao meio, gramatuÍa 559, embalagem
com 400 folhas.

25.00 500.00

79 Papel camuÍÇa 40x60, com 25fls Pacote 24 24,00 576,00

80

Papel carbono. fino, recoberto em um dos lados por uma
mistuÍâ de cera, 01(uma) íac€, na cor prela, dimensôes 220
x 330 mm Émbalagem: carxa com 100 folhas. com dados
de dentificação do produto e marca do fabricante

TRIS Câixa 40 1.120,00

81

Papel cartão simples fosco - pesando 2409/m2. no formato
44, umidade enlte (74/o a 11o/o), na cq branca, embalado
em saco plástico com 20 folhas

Oí Paper Pâcote '10

28,00

18,00 í80.00

84 Papel colorset 48x66, com 20fls Pacote 2A 20,00 400,00

85

Papel Contact Transparente. Especíicação: Autoadesivo
em laminado de PVC, medindoi 45 cn x 25 metros, na cor
transparente, com escala em centimetros, protegido no
verso, poí papel siliconado. Utilizado para encapar e
plastrficar livros, cadernos e documentos. Rolo com 3
metros

PoliÍix Rolo '13,52 270,40

88 Papel de seda com 100 íolhas Pacote 30.00 750.00

89 Repori Resma o7 29,00 203,00

91

Papel formato ofÍcio 2, cor branca, dimensôes apíox.216 x
330 mm. gramatura 75 g.

Papelguache 50t66 com 20fls Pacote 24.00 600.00
92 Papeliornal 210x297, com 400fls Resma 25 27,00 675,00
93 Papel laminado 50x60. com 40fls Pacote 25 40,00 1.000,00
94 Papel ondLrlado 40x60. com 10 ís Pacole 25 35,00 875.00

96
Pasta AZ, câixa com 20 unidades, tamanho 44, lombo
estreito.

Frama Câixa 03 230,00 690,00

98 Pacote 10 19,00 190,00

'108

Pasta classificadora, em PVC, kânsparente. com prendedoa
macho e fêmea em PVC. dimensôes 230 x 340 mm.
Embalâgem pacote com 10 unidades
Prancheta em Ouratex - com prendedor em metal no
tamanho oíício.

Acrimet Unidade 14 4,00 56.00

Leonora

21 16.00

Koâlâ 300

Fnfia
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ITEM

Jandaia Unidade 1 000 6.80 6.800,00130
Caderno de Desenho 96 folhas - (PERSONILIZADO)
espiral, de a.ame galvanizado, capa e, 4 cores, pesando
9oG/M2.

Jandaia Unidade 1 000 3,60131
Caderno peqúeno 96 folhas (PERSONALIZADO) capa e
contracapa revestida em papelão couche 1209, folhas
inteínâ êm papeloffsêt 569. formato 140x202mm.

132 CadeÍno brochurão (PERSONALIZADO) 80 íolhas medindo
apíoximadamente 27,5 cm x 20 cm

Jandaia Unidade 500 450

3 600,00

2.250,00

SECRETARIA MIJNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORTES, CIJLTIJRA, TURISMO E
JUVENTUDE

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos seráo eÍetuados medianle crédito em conla corrente da contratâdâ, por
ordem bancáÍia, em atê 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando mantidas as
mesmas condiçôes iniciais de habilitaÉo e caso nâo haja fato impeditivo para o qual tênha concorrido à
contralada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados inlegralmenle, em correspondência mm os produtos
efetivamente enlÍegues no mês anterior ao do pagamento.

Perágrefo Terceiro - A nota Iiscal devidamente atestadâ deverá ser apÍesentada na SecÍetaÍia de Finanças do
Municipio de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 101, Centro, Chã GÍande/PE.

PârágraÍo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deveÍá apresentar:

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, compÍovando regularidade com o FGTS;
b) Certidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receitã Fedêral do Brasill
c) Certidáo Negativâ de Dêbitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando â inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Esladual e Municipal do domicilio ou sede dacontratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscal
devidamente preenchida e indicaÉo do banco, agência e conta bancária da empÍesa que receberá o valor do
objeto.

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

Perágrefo Sétimo - Nenhum pagamênto será efetuado à adjudicatária enquanto pendenle de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato náo será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

Parágrafo Oitevo - A nota fiscal que for âpíesentada com erro, ou observâda qualquer circunslância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, pa.a @fieéo e nesse caso o prazo previsto no
parágÍafo primeiro será interrompido. A contâgem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partiÍ da
respectivã regularização.

Perágrefo Décimo - A ad.iudicatária não poderá apresentar nota Íiscal/Íatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Paíágrafo Décimo Primêiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentâdos todos os gastos do Írete,
embâlagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, lrabalhistas, previdenciários, fiscais, comêrciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do conlrato.

CúuSuua QUINTA - DA ATUALIZACÃo MoNETÁR|A - ocorrendo atraso no pagamento, ê desde que para
tanto, a contratadâ nâo tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCAJIBGE ocorÍida entre a data Íinal previsla para o pagamento e a
data de sua efetiva realizaçào.

CLÁUSULA SEXTA. OO REAJUSTE Náo Será concedido reajuste ou correção monetária ao valor do Contrato

MARCA UNIDADE QUANT Unitário ToleloEscRrçÃo

Pãrágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gêrâráo direito a qualquer
atualizaÉo.
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Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-Ílnanceiro inicial do Conlralo, mediante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos ê forma esiabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
medianle provocaçáo da contratada, cuja prelensão deverá estar suficientemente comprovada atÍavés de
documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA ExEcucÀo oo oBJETo Do CONTRATO _ Os produtos adquiridos deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Governo, siluado na Avenida Sáo Josê, n' '101, Centro, Chã GÍande/PE,
ocasiáo em quê será procedida a conferência dos produlos entregues, e a veriÍicação se estão de acordo com as
característacas e quantitativos descritos na Ordem deFornecimento.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deveráo ser entregues em alé 03 (três) dias corÍidos, e do ÍecÉbimento dâ
Ordem de Íornecimento, emitida pela Secretaria de Educâçáo, Esportes, Cultura, Turismo ê Juventude do
Municipio de Chá Grande, no horário de 07h00min as l3h00min.

Pârá9rafo Segundo: Os produtos seÍáo recebidos deflnitivamente após a veriÍicação da qualidade e qu"xtidade

dos produlos e consequente aceitaçáo, mediante atestado do setor responsável.

Parágrafo Terceiro: O prazo de validade dôs produtos, náo poderá ser inÍerior a 06 (seis) meses contados a partir
da data de entrega dos Íespectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimenlo emitida pele SecÍetaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do Município de Chã Grande.

PeÉgrafo Quarto: O lransporte, carga e a descarga dos produtos correráo por conta da Contratada, sem
qualquer custo adiciônal solacitado posteriormente â Secretariâ de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude do Municipio de Chã Grande.

Parágrâfo Quinto: O recebimenlo provisório ou definitivo do serviço e do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorretâ execução do contralo.

Perágrafo Sexto: A Contratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
especiÍicaÉo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que isto acarrele qualquer ônus à administraÉo ou
importe na relevância das sanções previstas nâ legislaçáo vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas custes, sêm
preruizo da aplicação das penalidades.

Parágrefo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e deÍinjtivo, sendo de responsabilidade do
foÍnecedor beneÍicaário os padrões adequados de segurãnç€ e qualidade, cabendo-lhe sanar quarsqueÍ
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Sérgio Femandes de Carvalho, Secretário Municipal de Governo,
maticula 346922, e a servidora Cristienê Meria da Silva, copeira, mâtrícula no 344593, como FISCAL DO
CONTRATO, responsável pelo acompanhâmento e fiscâlizaçáo da entrega dos produtos, anotando em registro
própÍio todas as ocorrências relacionadas à execuÉo e determinâçâo, tudo o que for necessário à regularizaÉo
de falhâs ou defeitos observados na execução do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÀO - A subcontratação depende de autorizaÉo prévia da
Contrâtante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataçáo cumpre os rêquisitos de qualificação técnica, além da
regularidade liscal e trabalhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na êxêcução do contrato, sem prêjuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do ob.ieto deste termo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorizaçao da Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo e Juventude do ilunicipio de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execuçáo contratual. cabendo-lhe realizar a supervisâo e coordenaÇão das âtividades da
subcontrataçáo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçôes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

cLÁusuLA NoNA - DAS OBRTGACÕES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CoNTRATADA
execução objeto contratual em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas,
especiÍicações técnicas contidas no edital e seus ânexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigações

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
JUVENTUDE
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a) Forneceí o objeto no prazo e na forma de entrega estabelecidos no Termo de Referênciâ e na proposta,
com indicações referenles à marca/fabricantê, ficando sujeita à multa estâbelecida no contrato, bem como
às prescrições da Lei das LicitaçÕes e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua
inobservância lotal ou parcial;
b) Manter-se, durante toda a vigência e êxêcuÉo do contrato, em compalibilidade com as obrigações
assumidas, com as condições de habilitaÉo e qualificaÉo exigidas no Termo deReferência;
c) Atender ao chamâdo e/ou à correçáo do defeito dentro do prazo estabelecido neste instrumento. A Não
realizaÉo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecida noContraloi
d) Aceitar, nas mesmas condiçóês de sua proposla, os acréscimos ou supressões do fornecimento ora
contratado, que porventurâ se Íizerem necessários, a critério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos omrridos no transpoíe dos objetos,
qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato exlraordinário ou anormal que ocoÍreÍ no
foÍnecimento do objêto contratadoi
g) Arcar com todas as despesâs decorÍentes dê uma eventual substituiÉo do objeto, em caso de
ÍeposiÉo do mesmo;
h) PrestaÍ esclarecimentos ao Contratante. quando solicitado, no que for referente à entrega e a quaisquer
ocorrências relacionadas aos produtosi
i) Assumir integÍal responsabilidade pelos danos evenluais causados à contratante ou a terceiros no
fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade à fiscalizaçáo ou
acrmpanhamento realizado pela ContÍatantê;
j) Assumir responsabilidade por lodos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos nâ legislâÉo social e tÍabalhista em vigor, obÍigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manterão nenhum vinculo empregaticio mm o MUNICIPIO;
k) Responsabalizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resullantes desta contratação;
l) Responsabilizâr-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos
ao fornecimento. inclusive fÍete, desde a origem atê sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as
normas adequadas relâtivas ao lÍanspoÍte do prodúo objeto do presente termo;
m) Entregar o produto acondicionado de Íorma adequada garantindo sua integridade fisica;
n) Responsabilizar-se poÍ quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de
descumpÍimento de qualquer cláusula ou condição do contÍato, dispositivo legal ou regulamento, por sua
parte;
o) Observar rigorosamente todas as especiÍicações gêrais, que originou esta contrataÉo e de sua
proposta;
p) Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediaçáo junto
à contrâtãnte

cúusuua oÉclMA - DAS oBRIGAcoES Do CoNTRATANTE - São obrigações da Secretâria de Educaçáo,
EspoÍles, Cultura, Turismo e Juventude do Municipio de Chá Grande:

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contralo;
b) Verificar a conformidade dos bens recebidos com as especificaçóes constanles no Termo de Referência
e da propostâ para fins de aceilação e recebimento defnitivo
c) Comunicar à Contratada, por escÍito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades veriÍicadas no objeto
fornecido para que seja substituido, repaÍado ou corrigido;
d) Acompanhar e Ílscalizâr o cumprimento das obrigações da Contratada atravês de servidor responsável
designado;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor mrÍespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Contrato;
0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidâs às obrigações
contratuais;
g) A AdministraÉo náo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada crm
terceiros, ainda que vinculadas à execuçáo do contralo, bem como por qualquêr dano c€usado a terceiros
em decoÍrência de alo dâ Contratada, de seus empregados, prepostos ousubordinados.

cúusula DÉctMA PR|MEIRA - oAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal n.o
1O.52O|2OO2, íicaÍá impedido de licitar e conlratar com a Administraçao Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (kinta por cento), do vâlor estimâdo para ARP e demais

a) Apresentar documentaÉo falsa:
b) Ensejar o retardamento da execuçâo do objeto:
c) Falhar na execuÇão do contratol

ÂV- Sõo Joré, n" lot, Cen
E-moÍ
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d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo eslabelecido;
e) Comporlâr-sê de modo inidôneo;
R Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude Íiscal:
i) Fizer declaração falsa.

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

Parágrafo Segundo - O retardamenlo da êxecução previsto na alinea'b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Oeixar de iniciaÍ, sem causa justificâda, a execução do contrato, aÉs 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fornecimento;

b) Deixar de realizâr, sem causa justificada, âs obrigações deÍinidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

Perágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da mulla âplicada em razão de Íalha na execução do contrato, de
que trata â âlinea "c', o valor relativo às multas aplicadas em razáo do Parágrafo Seío.

Parágrafo Quarto - A falha na êxecuÉo do contrato prevista no subitem "C estará confgurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das siluações previstas na tabela 3 do item Parágrafo Se,Ío desta
cláusula, respeitada a graduaÉo de infraçÕes conforme a tâbela 'l a seguiÍ, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lntração Pontos da lnÍraqão
I 2
2 3
3 4
4 5
5 I
6 10

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

8.666/1993.

TABELA 2

Grâu
1 0.27o sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a quê se refere o descumprimento dâ obrigaÇão
2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
3 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
4 1,6yo sobre o vãlor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
5 3,2% sobre o valoÍ da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
6 4,07o sobre o vâlor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

TABELA 3
Grau lncidênciâItem OescriÇão

2 Por Ocorrência1
Executar Íornêcimento incompleto, paliativo, provisório como poÍ c€ráler
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

2 Por Ocorrência2
Fornecer informaÇáo pérfida de fornecimento ou substituir material
licitado por outro de qualidade inferior.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada3

Suspender ou interromper, salvo motivo de íorÇã mâior ou caso forluito,
os fornecimentos contratados.

5 Por Ocorrência4
Utilizar as dependências da Contratante par{ns diversos do objeto do
contrato. /r..ll

Pará9rafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações crntratuais, a AdministÍação aplic€rá mullas conforme a
graduaÉo estabelecida nâs tabelas seguintes:

CoÍresoondência

AV, Sôo Joré, n" l0l, CentÍo, Chô cíonde-PE, CEP 55.ó3ó.000 | Iêleíone: EI 3lt:]7-l140 | CNPJ: I l.(X9.80ó/mOl -9O
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5
Recusar a execuÉo de íornecimento determinado pela Fiscalização,
sem motivo iustiÍicado.

5 Por OcoÍrência

6
Permitir situaÇão que crie a possibilidadê de causar ou que cause dano
fisico, lesáo corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização préviã. I Por item e por

ocorrência

PARA OS ITENS A EG R

PaÉgrafo Sétimo - A sançáo de multa poderá ser aplicada à ContÍatada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no Capul desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçôes seráo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaÉo dâ penalidade, a Contratâda crmeler a mesma infraÉo, cabendo a aplicaçáo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuizo da rescisáo contratual.

PaÉgÍafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de AplicaÉo de
Penalidade - PAAP, devendo seÍ obseÍvado o disposto no Decreto Estadual no 42.191/2015 e no Oecreto Estadual
no 44.948120'17 .

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

Parágrafo Décimo Primêiro - Após esgotados os meios de execuçáo direta da sanção de mulla indicados no
Parágrafo Dêcimo acima, o contratado será notiÍlcado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicâÇáo oÍlcial.

Patágralo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratanle
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Pârágrefo Décimo TeÍcêiro - A Administração poderá, em situaÇões excepcionais devidamente molivadas,
efetuar a retençáo cautelar do valor da multa antes da conclusâo do procedimento administrativo.

CúUSULA DECIMA SEGUNoA - DA RESCISÃO - A inêxecuÇão total ou parcial do presente Contrato ensejará
a sua rescisão, com as consequências contrâtuais e as previstas em lei ou regulamento.

PaÍágÍaÍo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratada - O contralante poderá rescindir
administrativamente, o presente Conlrato nas hipótesês previstas no artigo 78 I â Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à conlratada direito a qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo
administralivo regular.

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

PaÍágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido âmigavelmente, por acordo entre as partes;
Íeduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a Administraçáo. AÍtigo 79, ll dâ Lei
8.666/93.

Manter a documentação de habilitaÇão atualizada ,1 Por item e por
ocorrência

I Cumprir horário estâbelêcido pelo contrato ou determinado pela
Fiscâlizaçáo.

Por Ocorrência

Cumprir determinaçáo da Fiscalzação para conlrole de acesso de seus
funcionários.

1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FiscalizaÇão.

2 Por Ocorrência

Cumprir quaisquer dos ilens do contrato e seus anexos náo previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade frscalizadora.

Por item e por
ocorrência

13
Entregâr a garantia contratual eventualmenle exigida nos termos e
DÍazos estipulados.

1 Por dia

7

8

1

10

12 3
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Parágrafo Quarto - Esle Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislaÉo processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Quândo a rescisão ocorrer 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 prejuizos regularmente comprovados que
houver soÍrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisáo administrãtiva ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágrafo 'lo da Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá êncârgo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorÍentes da execuçáo do objeto deste Contrato.

Perágrefo Único: Serão dâ contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Ílscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da lei8.666/93.

CúUSULA DÉctMA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes deste
Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especiÍicados:

ORGÁo
ELEME To oE

DEsPÊsA
5000
5000

500't
5001

12.361.120',t.2.37
12 361.1214.2 43

(573) 3.3.90.30.00
(604) 3.3.90.32.00

R$ 5.798,03
RS 24.í 87,00

cúUSULA DÉclMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o crntrâtante, ou terceiros, em razão de ação ou omissáo, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus pÍepostos, independenlemente de outras cominaçôes conlratuais ou legâis a que estiver sujeita; não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo contratante. Aíigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉclMA sExTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRÉSSÕES - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acrescida ou supramida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lêi no
8.666/93.

CúUSULA DÉCIMA SÉTIMA - OAS ALTERAÇÕES - As alterações, porvêntura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objeto deste Conlrato serão efetivadas na forma do aÍligo 65 da Lei 8.6ô6/93, através de Termo
Aditivo.

CúUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato será o dâ comarca de cra,/atá/PE,
excluido qualquer outío.

E, por estarem justos, e acordados, frmam o presente Contrâlo em quatro vias de igual teor, e para um só efeito
legal, na presença das teslemunhas que lambém assinam.

J
CPF No0 .009.264-12

Secretário Municipal de Educaçáo, EspoÉes, Cultura,
Turismo e Juventude

doil,
t

>1, *ôt., l- S-c .\ É.-..--
SiÍíandro Diego dlp Aíbuquerque Ferrêire

VIVAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ME

CONTRÂTADA

TESTEMUNHAS:

F: ]t>2- c5e-72\- G2
NO
CPF: 3,{5j. -51
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