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PREGÃo ELETRôNtco N" o07/2022

PRocEsso LtctrATóRto N" oí o/2022

CONTRATO N.O 33t/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTES, CULTURA,
TURISM? E JUVENTUDE DE cHÀ GRANDE E A EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ÁGRESTE MERIDIONAL
LTDA ME, PÁRÁ OS F,,VS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 21 (vinle e um) dias do mês de outubro de 2022, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAçAO, ESPORTES,
CULTURA, TURISTTO E JUVENTUDE OE CHÃ GRANDE com sedê e foro em Pernambuco, localizada à Avenida
Vinte de Dezembro, no 100, Dom Helder Câmara, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o no

30.005.980/000í -86, nesle ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Educaçáo, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude Sr. Joel Gomes da Silva, Brasileira, Divorciado, Professor e Farmacêutaco, nomeado por
meio da PorlaÍia N" 005/2021 datada em O4lO1l2O21, portâdor da Carteirâ de ldentidade n" 5.322.402 SSP/PE,
CPF no 027.009.264-12, no uso da atribuiÉo que lhe confere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa Distribuidora de Produtos agreste Meridional LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o
n' 40.876.269/0001-50, estâbelecida à Rua Sargento Silvino Macêdo, No 03, São José - Garanhuns/PE - CEP:
55.295-280, nesle ato representada por sua representante legal, Sra. Raísse Rabêlo Ferreire, portadora da
Carteira de ldentidade n" 4.007.225-8, expedida pela Secretaria de Defesa Social do Estâdo de Alagoas, CPF n'
136.619.254-07, doravante denominadâ CONTRATADA, pactuam o presênte Contrato, cuja celebraÇão é
decorrente Processo Licitatório no 01012022 - Pregão Eletrônico no OOll2022 - Ata dê Registro de Preços n'
02512022 - doÍavante denominâdo PROCESSO e que se regêrá pela Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993,
e modificaçôes subsequentes; pelos termos da proposta vencedora, parte integrante desle contrato; pelo
estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes suplelivamente, os
principios da TeoÍia Geral dos Contralos e as disposições de direito privado; atendidas as cláusulas, e condições
que se enunciam a sequir:

CúUSUUa pntUelRA - DO OBJETO - Fornecimento paÍcelado de material de limpeza, descartáveis, higiene
pessoal e artigos infantis destinado às diversas secretarias do Municipio de Chã Grande e demais Órgáos
Participantes, conÍorme especificações e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integÍanle deste contrato
independente de transcrição.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá seí objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

cúusul-A SEGUNDA - DA FINALIDAOE - O objeto deste ConlÍato destina-se ao desenvolvimento das
alividades normais da SecÍetaria Municipal de Educâção, Esportes, Cultura, Turismo e Juvêntude e
Departamentos coÍrelacionados

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 31 de dezembro de 2022, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorÍogado, nos teÍmos da legislação pertinente.

cúusuLA QUARTA - oo vALoR E coNDlÇoEs DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse Contrato o valor de R$
í0.í54,28 (Dez mil, cento e cinquenta e quatro rêeis e vinte e oito cêntavos) referente ao valor total do objeto
prêvisto na Cláusula Primeira, para a totalidade do periodo mencionado na Cláusula Terceira, conforme
detalhamento a seguir:

Valoí ,3 (R$)
ITEM DEScRTçÁo UNIDADE MARCA QuânL Unitário Total

0'Í
Acido Muriático liquido composto de hcl + h20 incolor p/
limpêza em qeral. em embalaqem de 01 litro L(ro l3 6,90 89,70

04
Álcool Etílico - com teor alcoólico entre - hidrâtado, embalado
em f.asco plástico de 500 ml. Caixa c/12 unidades.

Caixa Beilobella 04 42.00 168 00

05
Avental de cozinha com bolso - demorgan, tamanho únaco na
cor azul Unidâde MC 27 9,50 256 50

Bacias em polipropileno de alta densidade (PEAO), alta
íesistência a impacto, paíedes e fundo reforçados. O píoduto
deve ter íegistro do lnmetío, na cor azul, capacidade para 15
litros.

Unidade Merconplast 08 76 00I 50

1',l Balde plástico com capacidade paíâ 20 titros Unidade Merconplast 07 10,00 70.00
13 Cerâ Li uida aÍa io atrvo solvente des0 nct leo Caixa Becker 06 48.00 288 00
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composiÇâo básica silicone, parafina, formol, coíante,
conseryante, peíumê e ootras substâncias químicas
permitidas, teor não voláteis mínimo 3,5% na categoria pronto
uso, acondicionado em frasco plástico, caixa com 04
bombonas contendo 5litros cada. Produto com RegistÍo no
Ministério da Saúde.

'17

Copo descartável conÍeccionado com resina termoplástica
bíanca ou translúcida com capacidade de 50 ml, medindo
aproximadamente 5.0 crn de diâmetro na bocâ,3,0 crn de
diámetÍo no fundo e 4,0 cm de altuía. Os copos devem ser
homogéneos, isentos de mateÍiais estranhos, bolhas,
iachaduras, fuÍos, deformaçÕes, bordas afiadas ou rebarbas,
não devem apresentar sujidades interna ou externamenle.
Acondicionado conforme píaxe do fabricante, em embalagem
plástica na câixa com 50 tiras com 100 unidades cada, de
foíma a gaíantir a higiene e integridade do produto até seu
uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificáÉo, píoc€dênoa e quântidade. Deverá atêndeí as
condicóes aerais da NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT.

Caixa Cristal
Copos

09 47 ,00 423,O0

22

Desodorizador ambiental - aerossol, na fragráncia de lavanda
suave, álcool etílico, nitrito de sódio e água, em frasco de
áluminio com 400 ml em caixa cofi 12 unidades. Píoduto c,
reqistro no Ministério da Saúde.

Glade 03 89,00 267.00

25
Escovão plástico para limpeza em geral, oval, cerdas e
supoÍte plástico medindo aproximadamente 12x6x4cm. Unidade Condor 18 3,20 57,60

26 Esoanadoí de oó limDâ ooerra cofi 35c]n Unidade Cristal 08 12,00 96 00

30

Fósforo, conÍêccronado em madeira de primeira quâlidade,
acabamento perfeito, com ponta abrasiva, medindo
aproximadamente 6 cm de comprimento total. Acondicionado
em caixas resistentes contendo aproximadamente 40 palitos,
reembalados em fardo com 20 maços, de Íorma a garantir a
integridade do píoduto até seu uso. A embalagem deverá
conter externamente os dados dê identiÍicação, procedência ê
quantidade.

Fardo Pa1na 07 9,00 63,00

Guardanapo de papel medindo 23 x 22 cÍr, folhas simples,
liso, na cor branca, superior a 70%, máximo de '15 mm/m'..
Pacote com 48 unidadês.

Pacote Brasileiro 15 1,90 28,50

lnseticida aerossol - ingredientes ativos d-aletrina 0.135%, d-
têtrametÍina 0,10%, permetrina 0,10%. ComposiÉo
ingÍedientes ativos. veiculo, propelentes, aditivos e
antioxidantes, uso de água como solvente, com trava d6
segurançâ. Contendo 300 ínt2329 em caixâ com 12
unidades O produto deve nào conter clorofluorcaóono e ser
eÍicâz contra: moscâs, mosqüitos e baratas.

Caixa 04 95,00 380,00

Lixeira plástica com acionamento da tampa por pedal: com
capacidade paía 50 litros Medidas: 44cm llaryutal: 72cÍl
(altura); 33cm (comprimento).

L,n rdade Bíalimpia 0s 9S,00 891 00

40
Pá de lixo plástica - de polipropileno, dimensão
(28scomox2'1 5larqx87alt.) mm. Dúzia Cristal 05 5.50 27,50

45
Papel filme de PVC; plástic.o; transpaÍente; para ênvolver;
oroteoeri conservar 28cÍn de esoessuíai rolo com 30 metros. Rolo WYDA 08 630 50,40

49
Papel Toalha rolo de 22 cm, faÍdo com 24 íolos medindo 14
crn x 22 c,,r.' cada folha dupla picotada e gofíada. í00%
celúlose

Fardo Dubellê 49,00 637,00

Pedra sanitária com supoÍte para vaso sanitário com
fragránciãs, em consistência sólida, eucalipto, floral, lavanda
e pinho, composto de 98,99% de paradicorobenzeno. Caixa
com 48 unidades.

cx/48 Limppano 06 42,00 252,0050

Queíosene, embalagem plásticâ com 1 lrtro com descriçáo de
fabncante e prazo de validade. Caixa com 12 unidades. Caixa KAO 05 120,00 600,00

Rodo para piso com câbo em madêira resistente e revestido
com plástico, bâse em plástico medindo 40 cm, com lâmina
de boíracha dupla de excelênte durebilidade a borracha deve
ultrapassar a base em no mínrmo 25 mm

Dúzia CÍistal 04 8,90 35,60

Caixa Espumil 12 48 00 576,0054

Sabão amarelo êm tablete 200 gramas, composiçâo básica,
carbonato de sódio, corante carbonato de cálcio,
especúcáÇóes corante e água comum embalado em saco
plástico de 200 gramas, embalagens contendo 05 (cinco)
unidades, cáixa colEÂo únidades.
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55.00 165.00Sabão de coco tablete com 200 q. Caixa c/ 50 unadades Caixa Espumil 03
Unidade New Plast 10 26,00 260,0063 Saco Plástico capacidade de 5 KG, bobina

18,00 360,0066 Toalha de banho em microfibra tamanho G. 80X 130 cm Unidade Sanhsla 2A

Unrdade Santista 20 7,00 140,0067 Toalha de rosto de cor azul e branca, com 50cm X 80 cm
40.00 400 0068 Toalha Dára mesa de 04 luqares com 1,00M x 1,50M Unrdadê Santiste 10

69
Toalha para mesa de 06 lugares com 2,00 m retangular
OxÍord hso nâ cor bíancê

Unrdade Santista 06 65,00 3S0,00

Dúzrâ Cristal 03 5,00 15,0074
Vassoura para vaso sanitário - escova para limpeza, com
cêrdas de nyloni paq limpeza em geral: cabo em plástico
medindo 17 cm, aproximadamente.

Pâcotê Hipopo 50 28,00 1 400 0076

Fralda infantil tamanho M: Fraldas descartáveis infantil.
tamanho médio. Formato anatômico, tipo cálça, com
fechamento na cintura por meio de fitas adesivas
reposicionáveis, barreiras protetoras antivazamento, para
criança com peso de até 10 kg, atóxica, hipoalergênica.
Pacote com 50 unidades

143,88

Pomada antiassaduía rntantilr Pomada para prevenÉo de
assaduías. Produto dêverá apresentar fórmula que pÍoteja o
bebê das assaduras, mantendo a hidíataçáo natuíâl da pele,
através do estabelecimento de uma bârrêira mecânica enlre a
pele do bebê, a urina e as Íezes, evitando que estas enkem
em contato com a pele, causando assaduras. O produto
deverá possuir cheiro agradável e ser fácil de espalhaí e de
remover. Embalagem contendo no minimo 90 gr. Produto
devêrá ser deÍmatologicamente testado. Validade mínima de
06 (seis) mêses a partir da data de entrega.

UND BabyMed 12 11,99

80

Lenço umedecido. Produto testado deímatologicamente: sem
sabão nem álcool, para limpar delicãdamente as dobrinhas da
pele do bebê Fóímula hidratânte e hipoalergênica.
Embalagem tipo flip Ílop, que essegura a umidâde e a maciez,
contendo no mínimo 400 unidades. medindo
aproximadamente 17x,12 cÍn. cada. Produto deverá possuir
validedê mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entaeqa.

UND H popo 50 12,00 600,00

UND Colgate 50 1,0083
Escova dental infantil, com íormato anatômico, com cabo de
polipropileno medindo entre 14 e'l6cm de comprimento,
cerdas macias.

84

Sabonete em Barra para bebé, com no mínimo 909. Píoduto
hipoale.gênico, com fragrância suave, Íórmula hidratante e
deímatologicamente testada, para limpar suavemente sem
agredir a pêle do bebê. Validade mínima de 06 (seis) meses a
oartií da datâ de entreoa. Pacote com 12 Unidades.

Pacote Xuxinha 10 26,00 260,00

12 2,80 33,6086

Cotonetes: Hastes Ílexíveis. inquebráveis, proporcionando
sêgurançâ. Com pontas de algodão que não soltam Íiapos,
antigerme (Triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios
mesmo depois do cartucho aberto. Caixa com í50 unidades
Produto totalmente atóxico. Validade manima de 06 (seis)
meses a partir da data de entreqa

Cotton

10,00 20,0088

Escova de cabelo cerdas macias: Escova de cabelo para
bebê. Cerdâs macias ê suaves. cabo de PVC Produto
totalmente atóxico. Cabo com textura antideslzante, paía
evitar que escorreque das mãos.

UND Santa Clara 02

89
Escova de cabelo, tamanho médio. cabo de madeira, cerdas
nãturais validedê indetêrminâda UND Santa Clara 06 17,00 102,00

90
Pente de plástico com dentes largos para cabelo de todos os
tipos. cores diversas, tamanho igual ou superior a 21cm com
cabo.

UND Santâ Claíâ 06 3,00 18,00

Esponia parâ banho formato ânatômico: espuma de
poliuretano, Íibra sintética, Íesina sintética e mineral, Íormato
anatômaco, medindo apÍoximadamente 15 x 10 cm,
dêrmâtologicâmente testada e hipoalergênica. Embalagem
deve conter a marca do fabíicante, peso liquido, dâta de
fabricãÇão e prazo de validade.

UND Santa Clara 20 4,50 90,00

Chupeta êm silicone tâmanho padráo, ortodôntica e isenta de
BisÍenolA- acima de6 meses

UND Kuka 24 5,00 120,0093

94

Bico de mamedeira em silicone, para mamadeira de 240m1,
foímato ortodôntico. tâmanho 3 (grande) para reém
nascdos seql-deíeitos. resrstente a auloclavaÉo. rncoloÍ.
acondrcroodô em embalaaem aoroDriada

Kukâ 24 5,50 132,00

79

50,00

UND

92

UND
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95

Mamadeira kansparente e sem decoração, Íesistenle,
esterilizável, com tampa, capuz e rosca em polipropaleno, bico
esterilizável, gÍaduada livre de Bisfênol-4, cápacidade de
240ml

UND K! ka 12 9,00 108,00

96

Prendedor de cabelo infantil, tipo "elástico de meia - rabicó",
tamanho médio, material poliéster e elastano, embalagem
com cores sodidas e quantadade igual ou superaor a 50
unidades

Pâcote Santâ Clara 02 7,00 14,00

Parágrafo Primeiro - Os pagamêntos serâo eíetuados mediantê crédito em contâ corrente da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (tÍinta) dias conseculivos, a contar do recebimenlo deíinitivo, quando mantidas as
mesmas condiçôes iniciais de habilitaçáo e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido à
contratada.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos seÍáo realizados inlegralmente, em coÍrespondência com os produlos
efetivamenle entregues no mês anlerior ao do pagamento.

Parágrafo Tercêiro - A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na SecretaÍia de Finanças do
Municipio de Chá GÍande/PE, Localizada na Avenida São José, n" 101, Centro, Chá Grande/PE.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a conlratada deverá apresentar:

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovândo regulâridade com o FGTS;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos FedeÍais, Divida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trãbâlho,
comprovando a inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da contratada.

PaÉgrafo Quinto - O pagamento será Íealizado, após a apresentaÉo pela Conlratada da nota fscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancáriã da empresa que receberá o valor do
objeto.

Parágrafo Sexto - Náo haveÉ, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigaçáo. Esse fato não será gerâdor de direito a reâjustamento de preços ou à atuâlizaÉo monetária.

Perágrâfo Oitevo - A nota Íiscal que Íor apresentada c,om erro, ou observada quâlquer circunstância quê
desaconselhe o pagamento, seÍá devôlvida à contratadâ, para corÍeção e nesse c:lso o prazo previsto no
parágrafo primeiro será inlerrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
Íespecliva regularização.

ParágreÍo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos impuláveis à contrâtada não geraráo direito a qualquer
atualizaÇão.

Parágrafo Oécimo - A adjudicatária náo poderá apresentar nola Íiscal/fatura com CNPJiMF diverso do registrado
no Conlrato.

Parágrafo Décimo Primêiro - Deveráo estar inclusos nos preÇos apresentados lodos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sêjâm eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualqueÍ outra natureza resullantes da execução do conlrato.

cúusut-l QUINÍA - DA ATUALIZAÇÃo MoNETÁR|A - ocoÍrendo atraso no pagamento, e desde que para
tanlo, a contratada náo tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaÉo monetáriâ sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCA./IBGE oconida êntre a data Íinal prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.

CúUSULÂ SEXTA - DO REAJUSTE - Nâo será concedido reajuste ou correÉo monetária ao valoÍ do Conlralo.

ParágÍalo Único - Fica assegurado o reêquilibrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelêcida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
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mediante provocação da contratada, cuja pretensão deverá eslaÍ suÍicientemente comprovada através de
documento(s).

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - Os produtos adquiridos deveráo ser
entregues no AlmoxaÍifado Central, localizado na Rua Joaquim José Miranda, no 19-A - Manoel Simões Barbosa -
Chã Grande - PE (Salâo Paroquial), ocasião em que sêrá procedida a conferência dos produtos entrêgues, e a
veriÍicação se estáo de acordo com as caracteríslicás e quantitativos descnlos na Ordem deFornecimento.

Perágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entreguês em até 03 (três) dies corridos, e do recebimento da
Ordem dê fornecimento, emitida pela Secretaria de Educaçáo, Esportes, Cultura, Turismo ê Juventude do
i,ilunicipio de Chã Grânde, no horário dê 07h00min es 13h00min.

Parágrafo Segundo: Os produtos serão recebidos deíinitivamente após â veriÍicaçáo da qualidade e quantidade
dos produtos e consequente aceitação, mediante atestado do setoÍ responsável.

PaÉgrafo Terceiro: 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 emitida pela Secretaria de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juveniude do Municipio de Chã GÍande.

Parágrafo Quarto: O transpoíê, carga e a descarga dos produtos correráo por conta dâ Conlratada, sem
qualquer custo adicional solicitado posteriormente a pelâ Sêcretariâ de EducaÉo, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude do Municipio de Chã Grande.

PaÉgrafo Quinto: O recebimento provasório ou defnitivo do serviço e do objeto náo exclui a responsabilide le da
ContÍatâda pelos prejuizos resultantes da incorrela execução do contrato.

Parágrafo Serto: A Conlratada ficará obrigada a trocar o produto que vier a ser recusado por não atender à
especiÍicaçáo do Anexo ll/Ordem de Fornecimento, sem que islo acárrete qualquer ônus à administração ou
importe na relevância das sanÇóes previstas na legislâção vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s)
produto(s) será de até 48 (quarenta e oito) hores contâdes êm dias úteis, a contar da notificação à
contratâda, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penelidedês.

Parágrefo Séümo: Os produtos serão recebidos de modo imediato e deÍinitivo, sendo de responsabilidãde do
fornecedor beneficiário os padrôes adêquados de segurança e qualidade, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Sérgio Fernandes de Carvalho, Secretário Municipal de Governo,
matricula 346922, como GESTOR DO CONTRATO e a servidora Cristiane Maria da Silva, copeira, matrículâ no
344593, como FISCAL OO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e Íiscalização da entrega dos
produtos, anotando em registÍo próprio todas as ocorrências relacionadas à execuçáo e determinaçáo, tudo o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados na execução do Conlralo.

GLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontÍatâÉo dêpende de autorizaçâo prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontralaçáo cumpre os requisitos de qualiÍicaÉo técnicá, além da
regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuÇão do objeto.

Parágrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de reíeÍência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização dâ Secretaria de Educação, Esportês, Culturâ, TuÍismo ê Juventude do Município de Chã Grande

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade integral da
Contralâda pela perfeita execuÉo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratação, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaçóes
contratuais coÍrespondentes ao objeto da subcontrataÉo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRTGAÇÔES DA CONTRATADA - É responsabatidade da CONTRATADA a
execução objeto contratual em estreila observância da legislação vigente para contratações públicâs, as
especiÍicaçóês técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmentê
as seguintes obrigações:

a) Fornecer o objeto no prâzo e na forma de entrega estâbelecidos no Termo dê Rêferência e nâ proposta,
com ind tes à marcalfabricante, ícando sujeita à multa estabelecida no contrato, bem como
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âs prescrições da Lei das LicitaÇões e Contratos Administralivos, respondendo pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
b) Manter-sê, durante toda a vigência e execuÉo do contrato, em compatibilidade com as obrip'rÇões
âssumidas, com âs condições de hâbilitação e qualiÍicaçáo exigidas no Termo deReferência:
c) Atender ao chamado e/ou à correção do defeito dentro do prazo estabelecido nesle instrumento. A Náo
realização dentro do píazo, a Contratadâ estará sujeitâ à multa estâbelecida noContratoi
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposla, os acréscimos ou supressões do fornecimento ora
contÍatado, que poÍventura se Íizerem necessários. a critêrio da Contratante;
e) Assumir integral responsabilidade sobÍe extravios ou danos ocorridos no transporte dos objetos,
qualquer que seja sua causa;
0 Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anoffnal que ocorrer no
Íornecimento do ob.ieto conlratadoi
g) Arcar com todas as despesas decorrentes de uma eventual substituição do objeto, em caso dê
reposição do mesmo;
h) Prestar esclarecimentos ao Contratante, quando solicitãdo, no que for referente à enlrega e a quaisqueÍ
ocorrências relacionadas âos produtos,
i) Assumir integral responsabilidade pelos danos êventuais causados à conlratante ou a têrceiros no
fornecimento ora ajustado, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidadê à ÍiscalizaÉo ou
acompanhâmento realizado pela ContÍatante;
j) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obrigaÇões sociais
previslos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época prôpria, vez que os
seus empregados náo manterão nenhum vinculo empregaticio com o MUNICIPIO:
k) Responsabilizar-se por todos os encârgos Íiscais ê comeíciais resultantes destacontrataÉo;
l) Responsabilizar-se pelo Transporte do produlo objeto do presente Contralo, e todos os ônus, relativos
ao fornecimenlo, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no locál de destino, bem como cumprir, âs
normas adequadas relativas ao transporte do produto objeto do presente termo;
m) Entregar o produto amndicionado de forma adequada garantindo sua integridade fisica:
n) Responsabilizar-se por quaisquer mullas ou despesas de qualquer natureza em decorrência de
descumprimento de qualquer cláusula ou condiçáo do contrato, dispositivo legal ou rêgulamento, p..r suâ
paÍte;
o) Observar rigorosamente todas as especiÍicaçÕes gerais, que originou esta contrataçáo e de sua
proposta,
p) Mânter número telefônico e e-mail atualizados de escítório ou firma para contato e intermediaÉo junto
à contratante.

cúusuLA DÉctMA - oAS oBRtcACÔEs Do CoNTRATANTE - são obrigações da secretaria Municipal de
Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Juvenlude:

a) Receber o objeto nas condiçóes estabelecidas neste Contratoi
b) Verilicâr a conformidade dos bens recebidos com as especificações constanles no Termo de Referência
e da proposla para íins de aceitação e recebimento definitivo,
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido para que seja substituido, reparado ou corrigido;
d) Acompanhâr e Íiscalizar o cumprimento das obÍigações da Contratada através de servidor responsável
designâdo;
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e Íorma
estabelecidos neste Contratoi
f) Fornecer atestado de capacidade têcnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contÍaluais:
g) A Administraçao nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculâdas à execução do contrato, bem como por qualquêr dano cáusado a terc€iros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empÍegados, preposlos ousubordinados.

cúusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIOAOÊS - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal n.o

1O.52O|2OO2, ficará impedido de licitar e contratar com a Administraçáo Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demais
cominações lêgais, nos seguintes casos:

e) Apresentar documentaÇão falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução do objetoi

) Falhar na execução do contrato:
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo eslabêlêcido;
ê) CompoÍtaÍ-se de modo inidôneo;
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0 Não mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documenlação exigida no ceÍtame,
h) Cometer fraude íiscali
i) Fizer declaraçâo falsa.

Parágrafo Primeiro - Para 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.

PaágÍaÍo Segundo - O retardamento da execução previsto na âlinea "b", estará configurado quando a
Contraladal

a) Deixar de iniciâr, sem causa justiÍicada, a execuÉo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomecimentol

b) Deixar de realizaÍ, sem causa justiÍicada, as obrigaçôes deíinidas no contralo por 03 (três) dias seguidos
ou por '10 (dez) dias intercalados.

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

Parágrafo Querto - A falha na êxecuÉo do contÍato previsia no subitem "c" estará configurada quando a
Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçÕes previslas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto desta
cláusula, respeitada a graduação de infraçõês conforme a tabela '1 â sêguir, e âlcançâr o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfração Pontos da lnfraÇâo
1 2
2 3
3 4
4 5
5 B

6 10

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

8.666í 993.

ParágreÍo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administrâção aplicârá multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

Grau Corêspondência
1 0,2% sobÍe o valor dâ ordem de Íornecimento a que se refeÍe o descumpÍimento da obriqaÇão
2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obriqâÇâo
3 0,8% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÉo
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se refere o descumprimento da obriqaÇão
5 3,2yo sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÉo
6 4,0oÁ sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão

TABELA 3
Grau lncidênciaItêm Descriçáo

1
Executar fornecimento incompleto, paliativo, provisório como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complemenlaÍ.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer informaçáo pérfida de fornecimento ou substiluir material
licitado por outro de qualidade inferior.

Por Ocorrência

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso Íorluilo,
os fornecimentos conlralados.

6
Por dia e por tarefa
designada3

Utilizar as dependências da Contralante para fins diversos do objeto do
conlrato.

5 Por Ocorrência4

Por OcorrênciaRecusar a execuÇão de fomecimento delerminado pela Fiscalizaçáo, 5
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sem motivo iustiÍicado

6
PeÍmitir situaÇão que crie a possibilidade de causar ou que câuse dano
fisico, lesão corporal ou consequências letaas.

6 Por Ocorrênciâ

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
mateÍiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaÉo prévia. 1

Por item e por
ocorÍência

Parágrafo Sétimo - A sançáo de multa poderá ser aplicada à Contrâtada juntamente com a de impêdimento de
lacitar e contratar estabelecida no Caput desta cláusula.

Perágrefo Oitevo - As infraçÕes sêrão consideradas Íeincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem ô devido Processo Administrativo de Aplicâçâo de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.'191/2015 e no Decrêto Estadual
no 44.94a12O17 .

ParágraÍo Décimo - A critério da âutoridade competente, o valor da mulla poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo PÍimeiro - Após esgotados os meios de execuÉo diÍeta da sanção de multa indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notiÍicâdo para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias. contados do recebimento da comunicaÉo oÍlcial.

PeÍágrefo Oécimo Segundo - DecoÍrido o prazo previsto no Parágrafo Décimo Têrcêiro, o contratante
encáminhará a multa pâra cobrança judiciâ|.

Parágrafo Oécimo Terceiro - A AdministíaÉo poderá. em siluações excepcionais devidamente molivadâs,
efetuar a retenÇão cautelar do valor da multa antes da conclusáo do procedimento administrativo.

cúusuLA DÉclMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução rotal ou parcial do presênte Contrato ensejará
a sua rescisão, com âs consequências contratuais e as pÍevistas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnâdimolemênto imoutável à contratada - O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.ô66/93 sem
que caiba à contratada direito a qualquêr indenizaçáo, sem prejuizo das penalidades pertinentes em processo
administrativo regulâr.

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

Manter a documentação de habilitaÉo atualizada 1
Por item e por
ocorrência

1 Por Ocorrências Cumprir horário estabelecido pelo conlÍato ou detêrminado pela
Fiscalização.

10
CumpÍir determinação da Fiscalização para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por OcoÍrênciâ

2 Por OcoÍrênciâ11
Cumprir determinaçáo Íormal ou instrução complementar da
Fiscalização.

Por ilem e poÍ
oconência12

Cumprir quaisquêr dos itens do contÍato e seus anexos não previslos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade fiscalizadora.

3

13
Enlregar a gârantia contratuãl eventualmente exigida nos termos e
prazos êstipulâdos.

Por dia

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

Parágrafo Quarto - Este Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos lêrmos da legislaÉo píocessual
vi Artigo 79, lll da Lei 8.666/93

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃq ESPORIES, CTTLTURA, TURISMO E
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Pe?ágraÍo Quinto - Quando â rescisáo ocorrer com fundamenlo nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contralada será esta ressaÍcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver soÍrido. Artigo 79 parágraÍo 20 da Lei8.666/93.

Parágrafo Sexto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autoÍizaçáo êscrita e Íundamentada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.66ô/93.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTR TO - Constituirá encargo exclusivo da
contratada o pagamento de tributos, tarifâs e despesas decorrentes da execuçáo do objeto deste Contrato.

Parágrafo Único: Serão da conlratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, pÍevidenciários,
fiscais e comerciais, decorrentes da execução do ContÍato. Aíigo 71 da Lei8.666/93.

cúusULA DÉclMA QUARTA - Dos RECURSoS oRÇAMENTÁRlos - As despesas decorrenles deste
Contrato correráo por conta dos recursos a seguiÍ especificados:

cúUsuLA DÉclMA QUINTA - DA RESPoNSABILIDADE ClvlL - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a sofrer o contratante, ou terceiÍos, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da contralada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominaÇões contÍatuais ou legais a que estiver sujeita, não
excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a llscalizaÇáo ou o acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉctMA sExTA - Dos AcRÉsclMos E suPREssÔEs - A quantidade iniciatmente contrarada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no
8.666r'93.

CúUSULA DÉclMA SÉTIMA - DAS ALTERÂCOES - As alteÍações, porventura necessárias, ao bom, e fiêl
cumprimento do objeto dêste Contrato seráo eÍetivâdas na forma do artigo 65 dâ Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

GLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrâto sêrá o da comarca de Gravatá/PE,
excluido quâlquer outro.

E, poÍ estarem justos, e acordados, frmam o presente Contrato em quatro vias de agual teor, e para um só eÍeito
legal, na presença dâs testemunhas que também assinâm.
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Secretário Municipal de Educação, Esportes, Cultura,
Turismo e Juventude

k#*F*
DISTRIBUIOORA OE PRODUTOS AGRESTE

MERIDIONAL LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

.k,a, J &- C ,.rl p\ 
,

l#ioa ist.TrY- 5p '063-153 h's JNO
CPF:

ORGÀo PROGRAMA DE TRABALHO
ELEHENÍo DE

DESPESA

5000
5000

5001
5001

12.361 .1201 .2.37
12 365.1210.2.862

(573) 3.3.90.30.00
(1087) 3.3.90.30.00

R$ 5.877,10
R$ 4.277,18

Ut.. fila-
chã

UNTDAoE ORÇÀ ENrÁRra
VALoR Â E PENHAR PoR
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