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PREGÃO ÉLETRÔNICO N' OI0/2022

PROCESSO LICITATÓRIO NO 011I2OAI

CONTRATO N.'365/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CHÁ GRANDE/PE E A EMPRESA VIVA
DISTRIBIJIDORA DE PRODUTOS ÊIRELI 

"E, 
PARA OS

FINS QUE SE ESPEC'FICA.

Aos '15 (quinze) dias do mês dê dezembro de 2022, de um lâdo o trUNlCíPlO DE CHÃ GRANDE com
sêde e foro em Pernambuco, localizada à Avenida São José, no '101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita
no C.N.P.J./|V|F sob o nô 1í.049.806/0001-90, neste ato rêpres€ntado pelo SecÍelário de Educação,
Esportes, Cultura, Turismo e Juvêntude, Sr. JoEl Gomes da Sllva, brasileira, divorciado, Professor e
Farmacêutico, nomeado por meio do Oecreto N'036 de 01 de setembro de 2018, portâdor da CaÍteira
de ldontidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF n' o27.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de
Govêmo, Sr. Sórglo Fernandes de Carvalho, brâsilêira, divorciado, comerciante, nomeado por mêio
do Dscreto Nô 036 de 01 de setembro de 2018, portador de Carteira dB l&ntidade n'3.581.'163
§SP/PE, CPF n' 649.468.864-00, no uso da atribuiçáo que lhe confere o ORIGINAL, nêste ato
dênominado simplesmênte COÍiIÍRATANTE, e a empresa Viva DistÍlbuldora da Produtos EIRELI
ME, inscrita no CNPJ sob o n' 20.008.831/000í -í7, estabelecida à Avenida A, S/No - Galpão A - Dom
Hsldôr Câmara - Garanhuns/PE - CEP: 55.293-970, nosto ato repÍesontada por seu reprosontante
legal, Sr. Silvandro Oiego de Albuquerque Ferreira, portadoÍ da Carteira Nacional de Habilitação n'
O448W7'1443, expedida pelo Depârtamênto Estadual de Trânsito dê Pêmambuco, CPF n"
071.955.624-41, doravante denominada CONTRATADA, pâctuam o presente Contrato, cuja
côlebraçáo é decorrente Processo LicitatóÍio no 0l/U2022-Pt gâo Elotrônico no 0'i012022 - Ata de
Registro da Preços n" 03512022 - doravante denominado PROGESSO e que se rê9êrá pela Lêi
Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiÍicações subsequêntes; pelos têrmos da proposta
vêncedora, parte integrante deste contrato; pelo estabelecido no Edital ê seus anexos, pelos precêitos
de direito público, aplicando-seJhes supletivâmente, os princÍpios da Teoria Gsral dos Contratos ê as
disposições de direito privado; atêndidas as cláusulas, e condiçôes qus se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Fornecimento parc€lado de líatêÍlal ds Erpêdionts
destinado às diversas Secretarias do MunicÍpio de Chã Grande 6 damais Ôrgáos Participantês,
confoÍme especificaçÕes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de transcriÉo.

Parágrafo PrimeiÍo - O presente Contrato não poderá seÍ objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em paÍte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE - O obieto deste Contrato destina-sê ao desenvolvimento
das atividades normais das diversas secrêtarias do MunicÍpio dê Chá Grandê.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRÂZO - O presente Contrato vigorará até 3í de dezsmbro de 2022,
contados a partir de sua ãssinaluíâ, podendo ser prorogado, nos tormos da legislação pertinsnte.

CLÁUSULA AUARTA - DO VALOR E COND ES OE PAGAMENTO - Atíbui-se a esse Contrato o
valor de R3 9.204,46 (Novê mil, duzentos e quatÍo reais e quaEnlr 6 rois cêntavoa) referente ao
valor totâl do objeto previsto na Cláusula Píimeira, para a totalidade do pêrÍodo mencionado na
Cláusula Terceira, conÍorme detalhamenlo a seguir:

ITEI,I - EXCLUSIVO PAR,A MICROEMPRESAS E EMP OE PEQUENO PORÍE lll da L6i 1

ChãGrande
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ITEXI DEscRlçÃo

08

Blocô para recados 6 enotâ@s, üpo p6t-it,
autoâdesúo, confêccionado êm papêl 100% í6cic.lado.
hedindo apíoximadamôntê 76x102mm. Pacotê
contêndo 12 unidades.

\lasterprint Pâcote 13 4.00 52,00

í6 Cenêtâ Hidrográfica pontâ porosâ - coípo Olásüco Caixa 20 4,00 80.00
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Parágraro Segundo - Os pagâmentos serão rêalizados intêgralmente, em conespondência com os
produtos êfetivamente enlroguês no mês antêrior ao dô pagamênto.

rígido, opaco, média. Jogo coín 12 unidades de c!íês
cllÍêrêntes.

51

Grampo cobreado, pâía gíampeador,
grampos, tamanho 2616. Embalagem:

pentes coÍn 105
caixa com 5000

únirlades, com dâdos de idêntiíicação do produto e
mârcâ do íebricente.
GÍampo parâ grâmpêador, gêlvanizado, tamanho
2313, úül paÍa grampêâc,or industriâ|, capacidadê para
greínpeat de 50 áte 1 00 folhâs. Em bâlagê ml
2500

Caixa 10 4,50 45,00

52 Caixa 14 s,00 126,00

53
Grâmpo tipo trilho (grampo trilho) 80 mm, Íebricádo em
aàapa de aço revestjdâ, caixa com 50 parês

nacional-
ACC Caixa 22 14,00 308,00

66
Lápis marca texto paà lêxtos, amarelo e vgamelho
csir6 com 12, ponta de Íêltro, tinte à bâs€ de á9uã e
corante, @m marca do fabricantê no corpo

Caixe 08 16.00 128,00

67
L.áFri6 para quâdro úanco com 12 unidedes, tintas
b6sê d€ álcool e ponta do acrílico- C,omposiÉo êm
íesina láslica

Leonoía Caixa 04 24,00 96,00

70

UvÍo atâ, pautEdo, sêm mã€em, capá dul.â, cor prota.
2OO lolh6s. dimôrtsôes 320 x 220 mm. numerado
tipograficemente, papel altá alvura 75 gr/m2.
Embaláqem gecota com 03 unidades.

Bahia artos
gá6cas Câixâ 18,00 270.O0

7'l
Livro, protocolo, encâdemado com 100 íolhes, cápa ê
contra capa dê alta resistência e dimensóes de aprox.
2í5x160 mm. Embalagom pacote com 5 unidadêg.

Bâhia artes
gáficas Pacotê 18 144,00

Mina grafite diâmetm 0.7 mm, üpo 28. Embalagêm:
pa@te com 12 tubos plásticos contendo 12 (doze)
minas (unidadês), com dados de identficâção do
pÍodlto ê mârca do Íêbaicante

Caixa 25 22,00 550,00

76 Pap€l 40 kg qullos, dimansôes apror. 660 x 960 mm,
Dacote com 250 folh*. VMP Pacote 10 26,63 266,30

78
Papel almeço, pautado com mârgem, dimensôes âpror.
2í0 x 3'10 mm, dobrado ao melo, gramatura 559,
êmbalaoêm com 40O Íolhas.

Jândâia Resma 200,00

80

Papd csrbono, fino, recobeato sm um dos lados por
úma mistlra de cera, 01(uma) íEce, ná coa pBla,
dimensõ€s 220 x 330 mm- Embahg€m: caixâ com í00
,olha§, co.n dâdos dê ldêntificâçáo do p@duto o maÍca
do fâbíicaatê.

ÍRts Caixa 10 28,00 280,00

85

Papêl Contact TÉnsparôôtê. Espêcificação:
Autoadosúo em lamihado dê PVC, mêdindo: 45 can x
25 motros, na cor kansparente, com 6scálâ êm
ceÍrtlmetros, protêgldo no verso, poí pep€l siliconado.
t tiltsado para encapar e plesüfcâr livros, câdêmos ê
documento6. Rolo com 3 metros

Polifx Rolo 08 13,52 108,16

89
Pap€l íormâto ofício 2, cor baancâ, dimensôes âprox.
216 x 330 mm. oramafura 75 o.

RepoÍt Rêsma 10 29,00 290,00

90
Papd totográfico. A4, 180 gramâs. Pâcote coÍn 50
íolhá3

Mastêrpnnt Pacole 10 25,00 250,00

96 Pâsla AZ, c8ixa com 20 unidadês, tâmanho A4, lombo
êst161lô.

Fíama Caixa 14 230,00 3.220,O0

Pâsta AZ, câixa com 20 unidadês, lâmanho 44, lombo
hmo. Caixa 10 230,00 2.300,00

98
Pasta classifcádoÉ. em PVC, trãnspêrêntê, com
prondêdor maúo e fêmêa êm PVC, drmênsõ€s 230 x
340 mm. Embalaqêm oacole com 10 unidades.

Fíemâ 21 19,00

í08 Pranchela eÍn Duralex - com pÍendedor em metal no
tamânho oÍÍcio.

Acdm6t lJnidâde 4,00

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos seÍâo efetuados medianle crédito em conta conente da
contratada, por ordem bancária, em até 30 (tÍinta) dias consecutivos, a contar do rec€bimento
definitivo, quando mantidas as mesmas condiçôes iniciais de habililação e caso náo haja fato
impeditivo para o qual tênhâ côncorrido à contralada.

8,00

74

08 25,00

97 FÂúà

399,O0

23 92,00
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paágrafo Têrcêiro . A nota Íiscal devidamente atestada deverá ser apresentada na Sêcretaria de
Finariças do Município de Chã GrandeiPE, Loc2,ltzada na Avenida São José, n' '10'1, Centro, Chã

Grandê/PE.

Pãrágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contraiada deverá apresentan

a) CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;

b) Certidáo Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fedêrais, DÍÚda Ativa da Uniáo e
INSS, oxpêdida pela Sêcrêtaria da Receita Fêderal do Brasil;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, axp€dida pela Justiçe do Trabâlho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos porante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual 6 Municipal do domicÍlio ou ssds da
contratada.

Parágrío Quinto - O pagamento será realizado, após a aprssentação Pela Contratada da nota fscal
dovidamênte preenchida e indicação do bânco, agência e conta bancária da empresa que recêberá o
valor do objeto.

PaÉgÍafo Soxto - Não haverá, sob hipótesê alguma, pagamênto antecipado.

PaÉgrato Sêtimo - Nenhum pagamento sêrá efetuado à adiudicatária enquanto pêndente de
liquidaÉo qualquer obrigação- Essê fâto não será geradoÍ dê dirêito a reajustamento de preços ou à
atualização monetária.

ParágraÍo Oitavo - A nota fiscal que foÍ apresentada com êro, ou observada qualquêr circunstância
que desaconselhe o pagamentô, será devolvida à contratada, para conêção a nêsse caso o prÍzo
previsto no paÍágtaÍo pímeiÍo será intêrrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento sôrá
iniciada a partir da respectiva tegulatizaçáo.

Paágreío Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à conlratada não gsrarão direito a
qualquer atualização.

Parágrafo Décimo - A âd.iudicatária náo poderá aprêsentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do
registrado no Contrato.

PaÉgrafo Décimo Primeiro - Deverâo estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do
Írete, embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, prgüdênciários, fiscais,
comerciais ou de qualqueÍ outra nâturêza resultantes da execução do conlrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRh . Ocorrendo aúaso no pagamento, e desde
que para tanto, a contrâlada não tenha concorrido de alguma Íorma; haverá incidência dê atualizaÉo
monetária sobre o valor devido, pela variaçâo acumulada do IPCÁr'lBGE oconida entre a data Íinal
prevista para o pagamento e a data de sua êÍetivâ realizaçâo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido rsajustê ou coneçáo monetária ao valor
do Contrato.

ParágraÍo Único - Fica assegurado o reequilíbÍio econômico-Íinanceiro inicial do ContÍato, mediante a
supervêniência de fato impÍevisível nos termos ê forma êstabelêcidâ no aÍtigo 65, inciso ll, d da Lei
8.666/93 mediante provocação da contratada, cuja pretensão deveÉ estar sufcientemente
comprovada através de documento(s).

cLÁusuLA SETTMA - DA EXECUSÃO DQ OBJETO OO CONTR.ATO - Os produtos adquiridos
dsverão ser entrogues na Secretaria Municipal de Govemo, situado nâ Avenida São Josó, n. 101,
Centro, Chã Grande/PE, ocasiáo em que será procedida a confêrência dos prodúos êntreguês, ê e
varií5cação se estão de acordo com as caractôrísticas e quantitiativos descritos na Ordsm do
Fomecimento.
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Parágrafo Primêlro: Os produtos deverão ser entregues êm até 03 (três) dlas coÍrldos, â do
recebimento da OÍdem dê fornecimento, emitida pela Secretaria solicitante do MunicÍpio de Chá
Grande, no horáÍio dê 07h00min as 13h00min.

Paiág?zÍo Segundo; Os produtos serão rêcebidos deÍinitivamênte após a verificaÉo da qualidade e
quantidade dos produtos e consequentê aceitaÉo, mediante atestado do setor rssponsávsl-

Parágralo Tercoiro: O prazo de validado dos produtos, não poderá ssr inferior a 06 (seis) mases
coniados a partir da data de entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de fomêcimanto
emitida pela Secretaria solicitante do lúunicipio de Chã Grande.

ParágraÍo QuaÍto: O transporte, carga e a descarga dos produtos corrêrão por conta da Contratada,
ssm qualquer custo adicional solichado posteriormente ao MunicÍpio.

PaÍágÍafo Seío: A ContÍatâdâ ficará obrigada a lrocar o produto que vier a ser recusado por não
atendeÍ à especificação do Anexo ll/OÍdem de Fornecimenlo, sem que isto acanete qualquer ônus à
administração ou importe na relevância das sânçõês previstas na logislaÉo vigente. O prazo paÍa
entr.ga do(s) novo(s) produto(s) será dê até 02 (dois) dias útois, a contar da notÉicaÉo à
contratada, às suas custas, sem pÍejuÊo da aplicação das ponalidãd6s,

Perágraío Sétimo: Os produtos serão recabidos dê modo imêdialo e dêfiniüvo, sgndo de
responsabilidade do fornecêdor beneÍiciário os padrôês adoquados do soguranga e qualidado,
cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidadês dêtêctadâs quandÕ da utilizaÉo dos mesmos.

Parágrafo Oitavo - Será designado o servidor Sórgio Fsrnandês do Cârvalho, Secretário Municipal
ds Govêrno, mâtrícula 346922, ê â sêrvidora Cristiane MaÍia da Siiva, copeira, matrícula n. 344593,
como FISCAL DO CONTRATO, Íesponsável pelo acompanhamsnto s Íiscalização da entrega dos
produtos, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas à execução e determinaçáo,
tudo o que for necessário à regularizâÉo de Íalhas ou defeitos obseÍvados na execuçáo do Contrato.

CúUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataçáo depende de autorização prévia
da Contratante, a quem incumbe avaliar sê a subcontratação cumprê os requisitos de qualificação
técnica, além da rêgularidade Íiscal e kabalhista necessários à execuÉo do objeto.

Parágraro Primêlro - A Contratada, na execuÉo do contrato, sêm prejuÍzo dâs Íesponsabilidadss
conúâtuais e lagais, poderá subcontratar parte do objeto dests termo de rofêrência, até o limitê máximo
de 30%, com prévia autorização do Município de Chã Grande.

PaÉgrefo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, câbendo{he rêalizar a supervisão e
coordenaÉo das âtividades da subcontratâÉo, bem como responder p€íante a Contratante pelo
rigoroso cumprimênto das obrigaÉes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

cúusuLA NoNA - DAS OBR|GACÕES DA CONTRATADA - É responsabitidade da
CONTRATAOA a execução ob.jetô contratual em estreita observância de legislação vigente para
contrataçõ€s públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como sm
suas propostas, assumindo integralmentê as seguintês obrigaçõês:

a) Fomecer o objeto no prazo e na foíma de entrega êstabelecidos no Termo de Referência e na
proposta, com indicações reÍerentes à marca/fabricante, ficando sujeita à mutta estabelêcida no
contrato, bem como às prescrições da Lei das Licitaçóes ê Contratos Adminiskativos,
respondendo pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
b) Mântêr-sê, durante todâ a vigência e êxecuçáo do contrato, em compatibilidâde com as
obrigaçóes assumidas, com as condiçóes de habilitação e qualmcaÇão exigidas no Termo de
ReÍerência;

ChãGrande
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Parágrafo quinto: O Íecebimento provisório ou definitivo do sêrviço e do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incrrreta execução do contrâto.
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c) Atender ao chamado e/ou à coneÉo do dêfêito dentro do prazo estsbelecido neste
instrumento. A Não realização dentro do prazo, a Contrâtada estaÉ suieita à multa estabelecida
noContrato;
d) Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou suPressóês do
fornecimento ora contratado, que porventura se fizerem necêssários, a critério da Contratante;
ê) Assumir integral responsabilidade sobre e)dravios ou danos ocoÍÍidos no trânsportê dos
objetos, qualquêr que seja sua câusa;
í) Comunicar, por êscrito, à Contratante, qualquer fato extraordinário ou anormal quê oconer no
fomecimento do objeto contratado;
g) Arcar mm todas as despesãs dêconentes de uma êventual substituiÉo do objeto, em caso
de reposição do mesmo;
h) Prestar esclarêcimentos ao Contratante, quando solicitado, no que for reÍsronte à entrega e a
quaisquer ocorÍênciâs rêlacionadas aos produtos;
i) Assumir integral responsabilidadg pelos danos eventuais causados à contratante ou a
terceiros no íornecimento ora ajustado, náo êxcluindo ou reduzindo tal responsabilidade à
fiscâlizaÇáo ou acompanhamento rêalizâdo pela Contratante;
i) Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciários e obÍigações
sociais pÍevistos na legislaçáo social e trabalhistâ em vigor, obrigandc.sê a saldá-los nâ época
própria, vez que os sêus empregados não mantsrâo nenhum vÍnculo emprÊgãtÍcio com o
MUNICIPIO:
k) Responsabilizar-se por todos os êncargos fscais e comsrciais resuttantes dg§ta contratação;
l) Responsabilizar-se pêlo Transporte do produto objeto do presentê ConlÍato, e todos os ônus,
relativos ao fornêcimento, inclusive frete, desde a oígem até sua entega no local de dêstino,
bem como cumprir, as normas adequadas relativas ao transporte do produto obiato do prêsente
leÍmo;
m) Entregar o produto acondicionado de forma adequada gaÍantindo suâ integridade fÍsica;
n) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas dê qualquor natureza em deconência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, dispositivo legal ou
regulamento, por sua parte;
o) Observar rigorosamente todas as especificaçôes gerais, que originou esta contrataÉo e de
sua proposta;
p) Manter númêro têlêfônico ê 6-mail atualizados dê escritório ou Íirma para contato s
intermediação junto à contratante.

cúusuLA DÉclMA - oAs oBRlGAcÔEs Do CoNTRÂTANTE - São obrigaÇões do Município de
Chã Grande:

a) Receber o objeto nas condições estabelecidas neste Contrato;
b) Verificar a conÍormidade dos bens recebidos com as especificações constantes no Termo de
ReÍerência e da proposta para fins de aceitaçáo e rêcebimento deÍinitivo
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irÍ6gularidades vêrificadas
no objêto fornecido para que seja substituído, rêpârado ôu conigido;
d) Acompanhar e íscâlizar o cumprimento das obrigaçõês da Contratada atravós dê servllor
rssponsável designado;
ê) EÍetuar o pagamento à Contratada no vâlor conespondente ao fomocimento do objêto, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
0 Fornêcer atestado de capacidade técnica quando solicitâdo, desde qus atondidas às
obrigaçóes contratuais;
g) A AdministraÉo não responderá por quaisqueÍ compÍomissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculadas à execução do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em deconência de ato da ContÍatada, do seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES _ COM fuNdAMêNtO NO Art. 7" dA LEi Federal
n.' 1O.52O12O02, Íicará impêdido dê licitar e contratar com a Administração pública Municlpal, pêlo
prazo dê até 5 (cinco) anos, sem projuízo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado
para ARP ê demais cominações legais, nos sêguintes casos:

a) Apreseniar documentação falsa;
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b) Ense.iaÍ o retardamento da execuÉo do objeto;
c) Falhar na exêcução do contrato;
d) Náo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo asteb€lecido;
€) Comportar-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a proposta:
g) Oeixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
l) Fizer declaraÉo falsa.

Parágrafo Primeiro - Pâra condutas descritãs nas alínaas ''a",'d', "ê', "f, "9"; "h'e'f, será aplicâda
multa ds no máximo 30% (trinta por cento) do valoÍ do contrato.

Parágraío Segundo - O retardamento da exêcução previsto na alínea 'b", estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa jusüficada, a exêcução do contrato, aÉs 07 (sete) dias,
contados da data constantê na ordem de fornecimento;

b) Dêixar de realizaÍ, sem causa justiÍicada, as obrigações delnidas no contrâto por 03 (três)
dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Sêrá deduzido do valor da multa aplicada em razáo dê falha na exscução do
contrato, de que trata a alínea "c", o vâlor relativo às multas aplicadas em râzão do PaÉgraío Sexto.

ParágraÍo quârto - A falha na execução do contrato prêvista no subitem "c' estará conÍigurada quando
a Contratada se enquadrar em pelo menos uma das situaçõês prêvistas na tabela 3 do item ParágraÍo
Sexto desta cláusula, respêitada a graduaÉo de inftaçóes conforme a tabola í a seguir, e alcançar o
totalde 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

TABELA 1

Grau da lnfra€âo Pontos da lníÉÇão
1 2

3
4

I
10

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a
Contratada execular atos tais como os descritos nos artigos 92, paÍágrafo único, 96 e 97, parágraÍo
único, da Lei n'8-666/1993.

Parágraro Sêxto - Pelo descumprimento das obrigâções contrâtuais, â AdministraÉo aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELÂ 2

3
4
5
6

Grau Corr€spondência

I 0,2% sobre o valor da ordem de Íornecimento a que se refere o descumprimento da
obrigação-

2
0,4% sobre o valor da ordem de fornecimsnto a que ss refere o descumprimento da
obÍigação.

3
0,8% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se referê o descumprimento da
obrigaÉo.

4 1,6% sobrê o valor da ordem de fomecimento â que se refere o descumprimento da
obrigaÇáo.

5
3,2% sobre o valor da ordem dê fomêcimento a que se refere o descumprimento dâ
obrigação.

6 4,070 sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o dêscumprimento da
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TABELA 3

Parágrafo Sétimo - A sanção de multa poderá ser aplicada à Contratada iuntamente com a de
impedimento de licitar ê contralar estabelecida no CaprÍ desta cláusula.

ParágÍafo Oitayo - As infraÇôes seÉo consideradas reincidentês so, no prazo de 07 (sete) dias
conidos a contar da âplicâção da penalidade, a Contratada @mêtêr a mesma infraÉo, câbendo a
aplicação em dobro das multas correspondenles, sem prejuÍzo da rescisão contrafual.

ParágÍafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Procêsso Administrativo de
Aplicação de Penalidade - PAAP, devendo ser obseryado o disposto no Dêcrêto Estadual n"
42.19112015 e no Oecreto Estadual no 44.94812017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade compelente, o valor da multa poderá ser desconüado do
pagamento a ser efetuado ao conlratado.

ParágraÍo Décimo Primeiro - Após êsgôtados os meios de exêcução direta da sançáo de multa
indicados no Parágrafo Décimo acimã, o contratado s6rá notificado parâ rÊcolhêr a importilncia dsvida
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da @municaÉo oficial.

Parágrafo Décimo Segundo - Deconido o prazo previsto no ParágraÍo Décimo Terceiro, o contratânte
ancaminhará a multa para cobrança judicial.

Itêm Descrição Grau lncidência

1

Executar fomecimento incompleto, paliativo, provisório como poí
carátêr permanênte, ou deixar de providenciar recomposição
complementar.

2 Por Ocorrência

2
Fornecêr informação pérÍida de ÍomBcimsnto ou substitulr
material llcitâdo por outro de qualidade infeÍior.

2 Por Ocorrência

Suspender ou intêffompor, salvo motivo dê força maior ou caso
Íortuito, os fomecimentos contratados.

6
Por dia e por
tarêfa desiqnada

4
Ulilizar as dêpendências da Contratante para Íns diversos do
objeto do contrato.

5 Por Oconência

Recusar a exêcuçáo de Íornecimento deteminado pela
FiscalizaÇão, sêm motivo iustificado.

5 Por Oconência

6
Permitir situaçâo que crie e possibilidadê dê causar ou que causê
dano físico, lesáo corporar ou consequências letais.

6 Por Oconência

7
Rotirar das dependências do Contratante quaisquer
squipamentos ou materiais de cônsumo prêvistos em conlÍato,
sem autorizaÇão prêvia.

Por item e por
oconência

I Manter a documentação de habilitaqão atualizada 1
porPor item e

oconência

I Cumprir horário êstabêlecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÇão. 1 Por Ocorrência

10
Cumprir determinaÉo da FiscalizaÉo para controle dê acêsso
de seus Íuncionários. 1 Por Oconência

Cumprir determinação Íormal ou instrução complameniar dâ
FiscalizaÇão. 2 Por Oconência

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e sêus anêxos não
previstos nêsta tabela de multas, após reincidôncia formalmento
notiÍicada pela unidade fiscalizadora.

3
Por item e por
ocorrência

Entrêgar a garanlia contratual eventualment€ exigida nos terÍnos
e prazos estipulados. 1 Por dia

1

't1

12

13
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Parágraro Décimo TeÍceiro - A AdministraÉo podsrá, em sltuações oxcêpcionais dsvidamente
motivadas, êíetuar a retenção caulelar do valor da multa antes da conclusão do píocedimento
administrativo.

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - pl!--BE§!i!jl&, - A inexecuçáo total ou parcial do presente
Contrato ensejará a sua rescisâo, com as @nsequências contratuais e as previstas em lei ou
regulemento.

Parágrafo PÍimeiro - lnadimolêmênto imputável à contÍatada - O contralantê podsrá rêscindir
administrativamente, o presêntê Contrato nas hipótesos previstas no ârtigo 78 la Xll o XVll dâ Lêi
8.ô66/93 sem que câiba à contratada direito â qualquer indenização, sem prejulzo das penalidâdes
pertinêntes em procêsso administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido consen§ualmente, mediante a
ocorÍência da hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

ParágrâÍo Têrceiro - O presente Contrato podêrá ser rescindido amigavelmênte, por acotdo êntre as
partes; rêduzida a termo no pÍocesso de licitação, dssde que hajâ convoniência para e Administração.
Artigo 79, ll da Lei 8.666/93.

PaÍágÍalo Ouarto - Estê Contrato poderá sêr rêscindido judiciâlmgntê nos termos da legislaÉo
procsssual vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

Parâgrafo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do aÍtigo 78 da
Lei 8.666/93, sem quê haja culpa da contÍatada será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver soÍrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.666/93.

PaÍágralo sêxto - A rêscisão âdministrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
tundamentada. Artigo 79 parágrafo 1'da Lei 8.666i93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRÂ - DAS DESPESAS DO CONTRÂTO - Constituirá encargo êxclusivo
da crntratadâ o pagamento de tr ibutôs, târifas ê despesas dêconentês dâ execuçâô do objeto deste
Contrato.

Parágrefo Único: Serão da contratada todas as despesas decorêntes de encârgos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, deconentes da execuÉo do ContÍato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
destê Contrato corrêráo por conta dos recursos a seguiÍ especifcâdos

-As despesas dêcorrentes
14000 - Secretaria de

Planeiamento - Unidade: 14001 - Secretaria dê Planejamenlo - Atividade: 04.121-417.2.51 - Gestão
dâ Secretâria de Planejamênto - Elemento dê Despesa: (1110)- 3.3.90.30.00 - Materialde Consumo.

CúUSULA DÉCIMA QUTNTA - DA RESPoNSABTLTOAOE CtVtL - A contratada respondêrá por
pêrdas s danos quê vier a soÍror o contratantê, ou terceiros, em razáo de âçáo ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente dê outras cominações contrâtuais ou
legais a que êstivsr sujeita; não excluindo, ou rêduzindo êsta responsabilidads, a fiscalÉaÉo ou o
acompanhamento pelo contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉctMA sExTA . Dos AcRÉsctMos E SUPRESSôES - A quantidade iniciatmente
contÍatada poderá sêÍ âcrescida ou supÍimida dentÍo dos limitês previstos no pârágrafo primeiro do
artigo ô5 da Lei no 8.ô66/93.

CLÁUSULA DÉctMA SÉT|MA - DAS ALTERACÕES - As alteraçóês, porventura nêcássárias, ao
bom, e Íiel cumprimênto do objeto deste Contrato serão êfetivadas nâ forma do aÍtigo 65 da L6i
8.666/93, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÊCIMA OTTAVA - DO FORO - O Foro do presente Contrato soÉ o da comarca do
Gravatá/PE, excluído qualqueÍ outrô.
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E, por estarem justos, e acordados, frrmam o presente Contrato em quatro vias do igual têor, e um
só efêito legâl, na presença das testemunhas que também assinam.

c F/MF NO 649
Ordonador da Dospesa
Secretário de Govêrno

OrdonadoÍ de Despesa
Secretário de Educação, Eaportês, Cultura,

TuÍlsmo e Juventr!de
VIVA DISTRIBUIDORA DE

PRODUIOS

ÀriEdô (lê fomâ digltál po. vlv
DISTÊIBUIDOSA DE PROOUTOS

LTDÁ20@8a310@l I 7
LTDA:2000883'l 0001 1 7 Dàdo5, !022.t 2.1 s os3e37 {3'oo
Silvandro Diê9o de Albuquerque Fêrelra

VIVAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI UE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

E:

+02 6lp,Àz\' co CPF: /23-/8

.009.264-12

ÂV. Sôo Joré, n'l0l. CenlÍo, Chô Gíonde-PE, CEP 55.ó3ó-q)O I Teletone:81 &t37-l140 | CNPJ: I l.(x9.80ó/O0Ol -90
E-moll ouvldorioechogrondc.pe.gov.br I Site www.chogíonde.pê,9oy.bú


