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PREGÃo ELETRôNrco No oo7/2022

PRocEsso LtctrATóRto No oí0/2022

CONTRÂTO N.' 33012022, QUE ENÍRÉ SI CÊLEBRAM O
MuNlcipto DE cHA GRANDEJqE E A EMqRESA
DISTRIBUIDORA DE PRODUÍOS ÁGRESIE MERIDIONAL
LTDA ME, PÁRÁ OS F,,VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o MUNIC|PIO DE CHÃ GRANDE com sede e
foro em Pêrnâmbucô, locálizada à Avenida Sáo José, no 101, Centro, Chã Grande - PE. inscrita no C.N.P.J./NIF
sob o no 'l 1.049.806/000í -90, neste âto representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado. Professor e Farmacêutico, nomeado por m,io do
Decreto No 036 de 0'l de setembro de 2018, portador da CaÍteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no
O27.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes de Cârvalho, bÍasileira,
divorciado, comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 20'18, portador da Carteira
de ldentidade n" 3.581.163 SSP/PE, CPF n" ô49.468.864-00, no uso da atribuiÉo quê lhe confere ô ORIGINAL,
neste âto denominado simplesmente CONTRAÍANTE, e a empresa Distribuidore dê Produtos egreste
Meridional LTDA ME, inscrila no CNPJ sob o n" 40.876.269/000í -50, estabelecida à Rua Sargento Silvino
Macêdo, N" 03, Sáo José - Garânhuns/PE - CEP: 55.295-280, nesle ato representada por sua representante
legal, Sra. Raissa Rabélo Feneira, poriadora da Carteira de ldentidade n' 4.007.225-8, expedida pela Secretaria
de Defesa Social do Estado de Alagoas, CPF n' 136.619.254-07, doravante denominada CONTRATADA,
pactuam o presente Contrato, cujâ celebração é decrrrente Processo Licitetório no O1O|2O22 - Pregâo
Eletrônico no 007/2022 - Ala de Registro de Preços n" 025/2022 - doravante denominado PROCESSO e que se
regerá pela Lei Federal n0 8.666 de 21 de junho de '1993, e modificações subsequentes; pelos termos da propostâ
vencedora, parte integrante desle contralo; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos pÍeceitos de direito
público, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da Teoriã Geral dos Contratos e as disposiçÕes de direito
privado; alendidas as cláusulas, e condições que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parcelado de material de limpeza, dêscartáveis, higiene
pessoal e artigos infantis destinado às diversas secÍetarias do lvlunicipio de Chã Grande e demais Ôrgâos
Participãntes, conforme especificaçôes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de transcriÉo.

ITEM DÊscRrçÃo UNIDADE SuaoL Total

01
Ácido Muriático liquido composto de hcl + h20 incolor p/
limpeza em geral. em embalaqem de 01 litro

Litro Limpa Tudo 6.90 103,50

04
Alcool EtÍlico - com teoí alcoóllco entre - hidrâtado. embalado
em frasco plástico de 500 ml. Caixa c/12 unidades

Caixa Bellobêlla 02 42.00 84,00

06

Bacias em polipropileno de alta densadade (PEAD), alta
resastência a impacto, parêdes e fundo reforÉdos. O produto
deve ter regisko do lnmetro, na cor azul, câpacidade para 15
litros.

Unidade Merconplast 12 9,50 114.00

't'1 Balde plástico com capacidade para 20 litros Unidade lúerconplast 12 10,00 120,00

'13

Cera Líquida paÍa piso - princípio ativo sotuente de petróleo,
composição básica siliclne, paraÍina, foímol, corante,
conseívante, perfume e outías substâncias químicás
permitidas, teor náo voláteis mínimo 3,5% na categoria pronto
uso, acondicionado em frasco plástico, caixa com 04
bombonas contendo 5litíos cádâ. Píoduto com Registro no
Ministério da Saúde

Caixa 06

4

48,00 288,00
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Parágrafo Primeiro - O presenle Contrato náo poderá ser objeto de cessáo ou lransÍerência, no todo ou êm parte.

CúUSULA SEGUNDA - OA FINALIDADE - O objeto desle Contrato destinâ-se ao desenvolvimento das
atividades normais das diversas secrelarias do Municipio de Chá Grande.

cLÁusuLA ÍERCEIRA - OO PRAZO - O presenle Contrâto vigoraÍá ate 3í de dêzembro de 2022, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente.

CúUSULÂ OUARTA - DO VALOR E CONDICÔES DE PAGAMENTO - AtribUi-SC A ESSE CONITAIO O VAIOr dE RS
5.34í,50 (Cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) referente ao valor lotal do objeto
previsto na Cláusula Primêira, para a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Tercêira, conforme
detalhamento a seguir:

MARCA lJnitáriô

15

Becker
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17

Copo descá(ável confeccionado com resina termoplástica
bíanca ou translúcida com capacidade de 50 ml, medlndo
aproximadamente 5,0 cm de diámeko na bocá, 3,0 cm dê
diámetro no íundo e 4,0 cm de altura. Os copos devem ser
homogêneos, isentos de materia,s estranhos, bolhas,
rachaduras, furos, dêformâçóes, bordas afiadas ou rebarbas,
não devem apÍesentaÍ sujidades interna ou externamente.
Acondicionado conforme praxe do fabricante, em embalagêm
plástica na caixa com 50 tiras com 100 unidades cada, de
forma a gaíantir a higiene e antegÍidade do produto até sêu
uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificaÉo, procedência e quantidade Deverá atender as
condicóes aerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT

Calxa
Cristal
Copos

12 47,00 564 00

22

Desodoíizadoí ambiental - aerossol, na fragrância de lavanda
suave, álcool etílico, natrto de sódio e ágúa, em frasco de
aluminio com 400 ml em caixa câín 12 unidades. Produto c/
reqislro no Ministério da Saúde.

Carxa Glade 03 89,00 267,00

25
Escováo plástico pa.a limpezâ em geíal, oval, cerdas e
suDorte plástico medindo aproxamadamente 1 2x6x4cm.

LJnidade Condor 3,20 32,00

26 Espanador de pó limDa ooerÍa com 35cm Unidade Cístal 02 12.O0 24.00

30

Fósforo, conÍeccionado em madeiía de primeira qualidade,
acabamento perfeito, com ponta abrasiva. medindo
apÍoximadamente 6 cm de comprimento total Acondicionado
em caixas resistentes contendo aproximadamente 40 palitos,
reembalados em fardo com 20 maços, de forma a garantir a
integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados de idêntificaÇáo, procedêncaa e
quantidade.

Fardo Pa?na 05 9,00 45,00

Guardanapo de papel medindo 23 x 22 çÍ\, fothas simplês,
liso, na cor branca, superior a 70o/o, lr,áximo de 15 mrn/m'z.
Pacote com 48 unidades

Bíasileiro 12 1,90 22.80

lnseticida aerossol - ingredientes ativos d-aletrina 0.135olo, d-
tetrametrina 0,10%, permêtrina 0,10o/o. ComposiÉo
ingredientes ativos, veiculo, prop€lentes, aditivos e
antioxidantes, uso de água como solvente, com trava de
segurançâ. Contendo 300 mV2329 em caixa com 12
unidades. O produto deve não conter cloroíluorcarbono e ser
eficaz contra: moscas, mosquios e baratas.

Caixa SBP 04 95,00 380.00

Lixeira plástica com acionamento da tampa por pedal: com
capacidade para 50 litros. Medidas: 44cm (larg!ra); 72cm
(altura); 33cm (compÍimento).

Unidade Bralimpia 08 99.00 792,00

40 Pá de lixo plástica - de polipropaleno, dimensâo
(285compx21 5larqx87alt.) mm. Dúzra Cristai 12 5,50 66,00

12,6045
Papel filme de PVC; plástico; transpaíente; para envolver;
Droleqer; conservar; 28cm de esoessurai rolo com 30 mekos Rolo \^]^/DA 02 6,30

49
Papel Toalha rolo de 22 cín, Íardo com 24 rolos medindo 14
qn x 22 ctn câda Íolha dupla picotada e gofrada. 100%
celulose.

Fa rdo Dubelle 12 49.00 588.00

50

Pedra sanitária com suporte para vaso sanrtário com
fragrâncias, em consistência sólida, eucalipto, floÍal, lavandâ
e pinho, composto de 98,99% de paradacorobenzeno. Caixa
com 48 unidades.

cx/48 Limppano 06 42.O0 252.00

Ouerosene, embalagêm plástica com 1 litÍo com descriçáo de
fabracânte e prazo de validade Caaxa com 12 unidades.

KAO 04 120,00 480,00

Rodo pãra piso com câbo em madeiÍa resistente e revestido
com plástico, base em plástaco medindo 40 cm, com lâmina
de borracha dupla de excelente durabilidade a boracha deve
ullrapassaÍ a base em no mínrmo 25 mm

Dúzia Cristal 04 8,90 35 60

54

Sabão amarelo em tablete 200 gramas, composição básica,
carbonato de sódio, corante carbonato de cálcio,
especificaçôes corante e água comum embalado em saco
plástico de 200 gÍamas, embalagens contendo 05 (cinco)
unidades, caixa com 50 unidades.

Caixa Espumil 12 48,00 576,00

55 Sâbào de coco tabletê com 200 g. Caixâ d 50 unidades Caixa Espumil 04 55,00 220.00
63 Sâco Plástico capacidade de 5 KG, bobina Unidade New Plast 10 26.00 260.00

74
Vassoura para vaso sanitáío - escova para limpeza, com
cerdas de nylon; para limpeza em geral: cabo em plástico
medindo 17 cm, aproximadamente

Dúzia Cristal 03 5.00 15,00

Parágrefo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito êm conta correnle da mntratada, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a conlar do recebimento deÍinitivo, quando mantidâs
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mesmas condiçôes iniciais de habilitaÉo e caso náo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
conlratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão reâlizados integralmente, em correspondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamenlo.

Parágrefo Terceiro - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresenlada na Secíetaria de Finanças do
Municipio de Chá Grande/PE, Localizada na Avenida São Josê, n' 101, Centro, Chã Grande/PE.

ParágÍafo Quarto - Por ocâsião do pagamenlo a contratada deverá apresentar:

e) CertiÍicado de RegulaÍidade do FGTS - CRF, comprovando regulâÍidade com o FGTS:
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos â Tributos Federais, Divida Ativa da Uniáo e INSS,
expedida pela Secíetaria da Receita Federal do Brasal;
c) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabâlho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalhoi
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e lvlunicipal do domicilio ou sede dacontra,ada.

PaÉgrafo Quinto - O pagamento será realizado, aÉs a apÍesentação pela Contratada da nota fiscal
devidamente pÍeenchida e indicaçáo do banco, âgênciâ e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.

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

Perágrefo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo qualquer
obrigaçáo. Esse fato não será gerador de direito a reâjustamento de preços ou à atualizaÉo monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota Íiscal que for apresentãda com erÍo, ou observada qualquer circunslância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correÉo e nesse caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a paÍtiÍ da
respectiva regularizaÉo.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão diíeito a qualquer
atualazação.

PaÍágrafo Décimo - A adjudicatária não poderá apresentaí nota Íiscallfatura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Conlrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - Deveráo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frele,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execuçáo do conlrato.

cúusull eutNTA - DA ATUALIZÂ MONEÍARI - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanto, ã contratada não tênha concorrido de algumâ formâ; haverá incidência de atualização monetária sobre o
valor devido, pela variaÉo acumulâda do IPCAJIBGE oconida entre a data final prevista para o pagamenlo e a
data de sua efetiva realizaçÁo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Nâo será concêdido rêajusle ou coÍreçâo monelária ao valor do ContÍato.

Parágrafo Unico - Fica assegurado o reequilibrio econômicofinancêiro inicial do Contrato, medianle a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocação da contratada, cuja pretênsão deverá estar suÍicientemente comprovada através de
documênto(s).

cúusuLA SETTMA - DA ExEcUCÃo Do oBJETo Do coNTRATo - Os produtos adquiridos deverào ser
entregues no Almoxarifado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, no 19-A - Manoel Simões Barbosa -
Chá Grande - PE (Salão Paroquial), ocasião em que será procedida a conferência dos produtos entregues, e a
verificação se estão de acordo com as câracteristicas e quantitatavos descritos na OÍdem deFomecimento.

Pârágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias corÍidos. e do recebimento da
Ordem de fornecimento, emitida pelas Secrelarias solicitanles do l\,lunicipio de Chã Grande, no hoÉrio de
07h00min as 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os prod serão recebidos deflnitivamente após a veriÍlcâçâo da qualidade e quantidade
dos produtos e consequente o, mediante atestado do selor responsável
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Parágrâfo TêÍceiro: O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir
da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fornecimenlo emilida pelas Secretarias
solicitantes do Municipio de Chá Grande.

Parágrefo QuaÍto: O transpoíe, carga e a descarga dos produtos correrão por conla da Contratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente âo Município de Châ Grande.

Parágrefo Quinto: O recebimento provisório ou defnitivo do servaço e do ob.ieto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos pre.iuizos resultantes da incorreta execuÉo do contrato.

PaÍágrafo Sexto: A Contratada Íicará obigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender â
especiÍicaçáo do Anexo ll/OÍdem de Fornecimento, sem que isto acarrele qualquer ônus à administraçâo ou
importe na relevância das sânções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) horas contadas em dias úteis, e contar da notificação à
contratada, às suas custas, sem prejuízo de aplicaçâo des penelidedês.

Parágrafo Sétimo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e definitivo, sendo de responsâbilidade do
fornecedor beneÍiciário os padrôes adequâdos de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectâdas quando da utilização dos mesmos.

Parágrefo Oitâvo - Será designado o servidor Sérgio Fernandês de Carvalho, Secrêtário Municipal de Governo,
malricula 346922, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora Cristiane Maria da Silva, copeira, matricula no

344593, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as ocrrrências relacionadas à execuçáo e determinâÉo, tudo o que
for necessário à rêgulârizaçáo de falhas ou defêitos observâdos na execuçáo do Contrato.

cLÁusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataçâo depende de autorizaçâo prévia dâ
ContÍatante, a quem incumbe avaliar se a subconlratação cumpre os requisitos de qualificaÉo técnica, além da
regularidade Íiscal e trabalhista necessários à execução do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do ob.ieto desle termo de reíerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorizãção do Municipio de Chã Grande.

PaÉgrafo Segundo - Em qualquer hipôtese de subcontrataçáo, p€Írnanece a responsabilidade integral da
Contratada pela peÍfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe reâlizar a supêrvisâo e coordenaÉo das atividades da
subcontrataçáo, bem como responder peranle a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - oAS OBRIGACOES DA CONTRATADA - E responsabilidade da CONTRATADA a
execução objeto contratual em eslreita obseÍvância da legislação vigente paÍa contratações públicas, as
especificações técnicas contidâs no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguintes obrigâções:

a) Fornecer o objeto no prazo e na Íorma de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na proposta,
com indicações referentes à marca/fabricante, ficando sujeita à multa estabelêcida no contrato, berr como
às prescrições da Lei das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo pelas consequências de sua
inobservánqa total ou parcial:
b) Nranter-se, durante toda a vigência e execução do contrato, em compatibilidade com âs obrigaçóes
assumidas, com as condiçóes de habilitaÇão e qualificaçáo exigidas no Termo de Referênciai
c) Alender âo chamâdo e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabêlecido neste instrumento. A Não
realizaçáo dentro do prazo, a Contratada estará sujeita à multa estabelecidâ noContÍato;
d) Aceitar, nas mesmas condiçóes de sua proposta, os acíéscimos ou supressÕes do fornecimento ora
contratado, que porventurâ se íizerem necessários, a crilério da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobre extravios ou danos ocorridos no transporte dos ob.ietos,
qualquer que selâ sua causa:
fl Comunicar, por escÍito, à Contratante, qualquer Íato extraoÍdinário ou anormal que ocorrer no

fornecimento do objeto contÍatado;
g) Arcár com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituiÉo do objeto, em caso de

reposição do mesmo,
h) prestar esclarecimentos ao Contratante, quândo soliciiado, no que for referenle à entrêga e a quaisquer

ocorrências relacionadas aos produtosi
i) Assumir integra
Íornecimento ora

I respo
usta

nsabilidade pelos danos eventuais causados à contratânle ou a têrceiros no

do, não excluindo
o pela Contratante;

ou reduzindo tal responsabilidade à Íiscalizaçáo ou

acompanhamento
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j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigações sociais
previslos na legislação social e tÍabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os
seus empregados não manteráo nenhum vinculo empregaticio com o MUNICiPIO,
k) Responsabilizar-se por lodos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contrataÉo,
l) ResponsabilizaÍ-se pelo Transporte do produto objeto do presente Contrato, e todos os ônus, relativos
ao fornecimento, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino, bem como cumprir, as
normas adequadas relalivas ao trânsporte do produto objeto do presentê termo;
m) Entregar o produlo acondicionado de forma adequada garantindo sua intêgridâdê física;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer nalureza em decorrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condiçáo do contÍato, dispositivo legal ou regulamento, por sua
parte:
o) Observar Íigorosamente todas as especiÍicaÉes gerais, que originou esta contratação ê de sua
proposta:
p) Manter número teleÍônico e e-mail alualizados de escritório ou firma para contato e intermediaçáo junto
à contratânte.

cúusuua oÉcrml - ols oeRrcAÇÕEs oo coNTRATANTE - são obrigações do MunicÍpio de Chá
Grande:

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contratot
b) VeriÍic€r a conformidade dos bens recebidos com as especificaçóes constantes no Termo de Referência
e da proposta para fins de âceitação e recebimento definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrilo, sobre imperfeiçóes, falhâs ou irregularidades verificâdas no objeto
fornecido para que seja substituído, reparado ou conigido;
d) Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigaçôes da Contratâdã âtravés de servidor responsável
designadol
e) Eíetuar o pagamento â Contratada no valor conespondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos nesle Conlralo:
0 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigaçôes
contratuais:
g) A Administração não responderá por quâisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculadas à execuÇão do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empÍegados, preposlos ousubordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ COM fUNdAMENtO NO Art. 7' dA LEi FEdETAI N,O

1O.52O|2OO2, Íicará ampedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de atê 5
(cinco) anos, sem pre.iuizo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimedo pâra ARP e demais
cominações legais, nos seguintes casos:

a) Apresentâr documentâÉo falsa;
b) Ensejar o Íetardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar na execução do conlratoi
d) Náo assinar a Ata de Rêgistro de Preços e Contrato no prâzo estãbelecido:
ê) Comportâr-se de modô inidôneo:
0 Não mantiver a proposla;
g) DeixaÍ de entregar documentação exigida no ceÍtamei
h) Comêter fÍaude Íiscal;
i) Fizer declaraÉo Íalsa.

Perágrefo Primeiro - Para condutâs descritas nas alineâs "a", "d", "e", "f', "9"; "h" e "i", será aplicada multa le no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Perágrafo Segundo - O retardâmento dâ execução previsto nâ alineâ 'b", estará conÍigurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciaÍ, sem causa justificada, â êxecução do contrato, apôs 07 (sete) dias, mntados da data
constante na ordem de fomecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justiÍicada, as obrigações deÍinidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou po|10 (dez) dias intercalados.

PaÉgÍâfo Terceiro - Sêrá deduzido do valor da multa aplicada em razáo de falhâ na êxecuÉo do contralo, de
que trata a alinea "c", o valor relativo às multas aplicâdas em razão do Parágrafo Sexto.

Parágrafo Quarto ha na execuçáo do conlrato prevista no subitem "c' estará gurada quândo
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Contratada se ênquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item ParágÍafo Sexto destâ
cláusula, respeitada a graduação de infraçóes conÍorme a tabela 'l a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamenle.

TABELA 1

Grâu da lnfÍação Pontos da lnfração
1 2
2 3
3 4
4 5

8
6 10

Parágrafo Quinto - O comporlamento pÍevisto no Parágrafo Quaíto êstará conÍigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, pârágrafo único, 96 e 97, paágÂÍo único, da Lei no

8.666/1993.

Parágrefo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a AdministraÇáo aplicârá mullas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A IR

Grau CorÍespondência
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenlo da obriqaÇáo
2 0,4yo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se reÍere o descumprimento da obrigaÇão
3 0,8yo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão
4 '1.6% sobre o valor da ordem de foÍnecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

3,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da obrigação.5
6 4,oyo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimenlo da obrigaÇão

Item Descrição Grau lncidência

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
p€rmanente. ou deixar de providenciar recomposiÇáo complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informâção pérfida de fornecimento ou substituiÍ material
licitado por outro de qualidade inferior.

2 Por Ocorrência

3
Suspender ou interromper, salvo molivo de força maior ou caso fortuito,
os Íornecimenlos contratâdos.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

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

5 Por Ocorrência

5
Recusãr a execução de fornecimento determinado pela Fiscalização,
sem motivo justiÍicádo. Por Ocorrência

6
Permitir situação que cÍie a possibilidade de causar ou que causê dano
físico, lesáo corporal ou consequências letâis. 6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
maleriais de consumo previslos em contrato, sem autorizaÇão prévia. 1

Por item ê por
oconência

1
e porPor item

ocorrência

9
CumpÍir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇão. 1 Por Ocorrência

'10 Cumprir determinação da FiscâlizaÉo para controle de acesso de seus
funcionários.

1

11
Cumprir determinação formal
Fiscalizaçao.

instrução complementar daou
2

12
Cumprir quaisquer dos itens do contÍato e seus anexos não pÍevistos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente noliÍicada pela
unidade fscalizadora.

3
Por item e por
ocoÍrência

'13 Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos lermos e
prazos estipulados.

1 Por dia

Parágrafo Sétimo - A sanção de mulla podeÍá ser aplicada à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitâr e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula

5

5

Manter a documentação de habilitação atualizãda.

Por Ocorrência

Por Ocorrência
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ParágraÍo Oitâvo - As infrações serão consideradas reincidentes se, no pratzo de 07 (sete) dias mrridos a contar
da aplicaÉo da penalidade, a Contratada cometer a mesma infraÉo, cabendo a aplicaÇão em dobro dâs multas
corÍespondentes, sem prejuizo da Íescisâo contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicario de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19112015 e no Decreto Esladual
no 44.94812017.

Parágrafo Décimo - A criterio da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontâdo do pagâmento a
ser efetuado ao contrâtado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios dê execução direta da sanção de multa indicâdos no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notificado para recolher a importânciã devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicaÉo oficial.

ParágraÍo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multe para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçóes excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retençáo cáúelâr do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecuçáo total ou parciâl do presente Conlrato ensejará
a sua Íescisáo, com as consequências mntratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimplemento imputável à contratada - O contratante podêrá rescindir
adminislrativamenle, o presente ContÍato nas hipôteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à mntratada direito a qualquer indenizaÉo, sem prejuízo das penâlidades pertinentes em processo
administrativo íegular.

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

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido âmigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. Artigo 79, ll dâ Lei
8.666/93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos leímos 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 artago 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contralada será esla ressarcida dos prejuizos regularmenle comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2" dâ Lei 8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada.
Artigo 79 paÍágraÍo 1o da Lei 8.666/93.

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

Parágrafo Único: Serão da contratada lodas as despesas deconentes de encargos trabâlhistas, previdenciáÍios,
Íiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da 1ei8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA AUARTA - Dos REcuRSos oRCAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes destê
contratocoÍrerãoporcontados,ec,@ooo_SecrêtariadePlânêjamento-
Unidade: 14001 - Secrelaria de Planejamento - Atividade: 04.121.417.2.51 - Manutenção da Secretaria de
Planejâmento - Elemento de Despesâ: (1110) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

cúusuLA DÉclMA oulNTA - DA RESPONSABILIDAOE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a soÍrer o contratante, ou teÍceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contrâtâda ou de
seus preposlos, independentemente de outras cominaÇões contrâluais ou legais a que estiver sujeilai não
êxcluindo, ou reduzindo esta responsabilidade. a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

ll*. llsn
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CúuSuu oÉCtul Sexre - DOS ACRÉSC|MOS E SUPRESSÔES - A quanridade iniciatmente conlratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no

8.666/93.

CúUSULA OÉCttUl OtfAVa - DO FORO - O Foro do presente Contrato sêrá o da comarcâ de Gravatá/PE,
excluído qualquer outro.

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

Ordenador de Despesa
Secretário de Educeção, Esportes, Cultura, Turismo

,x*fi*l*;";
cprríàr N"ózz.oos.zsr-i z

esa.$o\1- 62

TESTÊMUt,IHAS:

e6-iiã
CPF F No 649.468.

ador de
de Governo

E

êJuventude 

fu*-RüLw*v--\ Raíssa Ràbêlo Ferreira
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA TIE

CONTRATAOA

laa-
E

cpr Ob3 153 94 -5t

CLÁUSULA DÉclMA SÉTIMA . DAs ALTERACÔES - As alterações. porventuÍa necessárias, ao bom, e fiel
cumprimento do objeto deste Contrâto seráo efetivadas na forma do artigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

c
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