
CoNTRATO No 082'2020
PROCESSO LTCTTATÓRlO N" 161/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N" 062/2019
ÂTA DE REGrsrRo DE PREços No 004/2020

F

CoNTRATO No 082'2020

RECREAçÃO E JOGOS LÚDICOS-E LAZER' PARA
nrenoeÉ n sEcRETARtA oe potíttcas soclAls E

cLÁusuLA sEGUNDA - DlsPoslçÕEs PRELIMINARES

2.í.Integram o presente contrato os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Eletrônico n'161/2019, com todos os seus anexos;

Ui ata oe Registro de Preços no OO412O20, datada de 30 de janeiro de 2020;

ci Soticitaçao da Secretaria de Políticas Sociais e Esportes do Município

ESPORTES DO MUNICÍPIO DO PAULTSTA/PE' QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DO PAULISTA E A
EMPRESA S D DE A FERREIRA & CIA LTOA.' NOS
TERMOS QUE SEGUEM:

O MUNICÍP|O DO PAULISTA, pessoa juÍidica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon

Magalhâes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNP,/MF sob o no 10.408.839/0001- 17, por meio do Fundo

Muãicipat de Assistência Social, inscrito no CNPJ no. 02.734.6 79/0001-78, clm sede à Av PÍefeito Geraldo
pinho Alves, 222 - Marcnguape I - Paulista/PE, nos termos do Decreto úunicipal n'O2O12O17, neste ato

representada por sua Seõretâria, nomeada através da PortaÍia no 969/2019, Sra. MéÍcia Anunciada
Fáfconeri, brasileira, solteiía, pedagoga, portadora da cédula de ldentidade no 2.452 173 SDS/PE, inscrita

no CPF/MF sob o no 351 .138.394--34, Íesidente na Rua Santa Elizabete, n0 270, Janga, Paulista/PE,

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATAOA: S D DE A FERREIRÂ & CIA LTDA., pessoaJurÍdica de direito pÍivado, inscrita no CNPJ/MF

sob o n" 26.889.181/0001-42, com sede na Avenìda A, s/n, Galpão B, Dom Helder Câmara, Garanhuns/PE,

CEp , neste ato Íepresentada por seus sócio administradoÍ, Sr. Silvandro Diegô de Albuquerque Ferreira,

brasilelro, solteiÍo, empresáÍio, portadoÍ da Cédula de ldentidade n" 7.679.226 SDS/PE, inscÍito no CPF/MF

sob o n" 071.955.624-41 , rêsidente e domiciliâdo na Rua José Austragésimo de Ataíde, 78, HeliÓpolis' 78'

Garanhus/PE, CEP: 55296-735, doravante denominado CoNTRATADA, têm entre si justo e avençado o

presente instrumento contratual, de acordo com o Procosso no 121l20'17, Pregão Presencial para Registro

do pÍeços no 06012017, da proposta de preços da CONTRATADA e medlante as seguintes cláusulas e
condiçóès que mutuamenle outorgam, aceitam e se obrigam a flelmente cumprir, por si e seus sucessores,

com o-bservãncia das disposiçÕes contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às noímas

dos supramencionados àiplomas legais, aplicando-se os preceitos de diÍeito pÚblico e, supletivamente' os

princlpios da teoria geÍal dos contratos e as disposiçôes de direito privado

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçÃO

1 ,1. Consubstanciado nos termos da Lei n', 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 1 47 de 17

de agosto de 2014, Oecreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decrêto Municipal no 040/2013,

Decrãto Federal no 7.892Í2013 e, subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de '1993, e suas alteraçôes

posterior, bem como pelas noÍmas e condiçóes estabelecìdas, e Íace à classificaçáo das propostas

apresentadas no Pregào para Registro de Prêços, e da ata publicada no DIARIO OFICIAL DA AMUPE'

celebram o presente inStrumentõ com observância estrita de suAS cláusulas que em sucessivo e

ceitos de direito público. Fundamenta-se
de Pregão EletÍônlco do tipo MENOR
boíado pelo pregoeiro e equipe, instituída
a no. 56812019, detado de 2810512019 e,

Portaria no, 569/2019, datada de 2810512019.

lavratura áeste instrumento contratual, exarada no OtÍclo SPSE/FlN no 209/2020'

seus resoectivos anexos.

Praça Agamenon Magalhães, s/n, CenÍo - Pauhsta/PE CEP 53 401-441

Fone: gi33--36g0 E-mail: paulista@oaulista. pe.qov. br CNPJ 10 408.839/0001-17
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a CoNTRATAçÃO_ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECTMENTO DE MATERTAL AT|VIDADE DE RECRÊAçÃO E JOGOS LÚDICOS E LAZER, PARA
ATENDER A SECRETARIA DE POLíTICAS SOCIAIS E ESPORTES DO MUNICíPIO DO PAULISTA/PE,
de acordo com as especificaçÕes e nas respectivas quantidades em conformidade com o Termo de

Referência do Processo no 161/20í9.

cLÁusul-A QUARTA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁR|A

4.1. As despesas para o pagamento da presente contrataçâo serâo decorrentes das seguintes dotaçÕes

orçamentárias:

Nota de Empenho n" 2020-000000950
Atividade: 4313 - Açoes de Assistência Social

Elemento: 3390.30 - Material de Consumo

Fonte: 231 10000 - Exercicio Anterior - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social

PARÁGRAFO UNICO - Em decorrência da vigência dos créditos orçamentários, o CONTRATANTE
obriga-se a emitir o empenho suplementar no Exercício de 2021.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ 131.175,82 (centro e trinta e um mil cento e setenta e

cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme proposta da GONTRATADA e tabela abaixo:

divertido 60 peças MDF em caixa de

em plástico medindo aprox 8cm alt x 19cm

antoches animais domésticos (7 fantoches em fellro 26 a

cada) (porco, vaca, galo, cachono, pintinho, cavalo

anloches famÍlia branca (7 íantoches em Íeltro 26cm a

cada) (vovô, vovó, papai, mamãe, menino, menina

antoches íamília negra (7 Íantoches em feltro 2ôcm a

cada) (vovô, vovó, papai, mamãe, menino, menina

R$ 15,71de comunicação e transporte Jogo
por peças com fìguras em um dos lados, Cada

está associada em outra peça, Confeccionado em

D,F. 0,28 cm, 20 pares com 40 peças de 5 x 5 cm

serigraíadas em um dos lados em policromia

alóxica. Tamoa: Face externa pintada com

branco ulhavioleta atóxico, e serigraÍada em

ultravioleta atóxica, com oriÍício de 1 cm de

o (para facilitar a abertura da caixa). Embalagem

rixa de madeira (encaixe de correr) 12,5 x 12,5 x 5 cm

de P.V.C encolhível.

espiral arame galv 200x280mm

io capa dura 200 fls 2509/m2, folha

,t#
Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401

Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulista. pe.qov. br CNPJ : 1 0.408.839 I 1-lt- | I

Secretaria de Políticas Sociais o Esportes
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Praça Agamenon Magalháes, s/n, Centro - Paulista/PE cJ.

),1

universitáÍio 96 folhas em espiral com

FORMAÌO MOMINSL 2OOX275M[J, CAPA

M , MtOLo 56 GRS, APRESENTAçÃO 10

TERIAS SENDO CADA FOLHA CO[,! 62 PAUTAS ,

PERSoNALIZAOA cOM LOGOMARCA DA

INCLUSÃO DE SELO PSc EM NOME DO

CANEÌA HOOROCOR CONJUNTO COM 12

de cera 12 cores antialérgico coíes diversas
anatomico 489 Com certiÍicado de

GliteÍ escolar - pote com no minirÌ10 39 cores

Lápis de cor 12 cores tamanho grande, redondo,
vivas e intensas. ótima cobertura. feito de

Lápis de cor 24 cores tamanho grande, redondo,
vivas e intensas. ótima cobertura, Íeito de

Lápis de cor aquarelável 12.cores + pincel e

atóxico -Pigmentos com alla
-Cores vivas e intensas com

deposição - desliza facilmente sobre o
e nAo esfarela - seouro oara o uso

R$ 14,11

Livros historias infantis clássicos de fabulas no min

CAIXA 12OG COMPOSTO POR CEMS E

AT^XICOS PRODUÌOS RECONHECIDO E

de modelar 180 g com 12 unidades l\.4acia, a

de amido carboidrato e cereais, similar ou

a base de agua '18 cores aquarelávelcom
lavável min 2109 Cada tinta vem em um pote

VEL, CABO ANATÔMICO E COLORIDO,

guache lavâvel atôxico min 15ml - Estolo com

Tinta oara ointuÍa a dedo cx com 06 cores sorlidas
15 ml cada Não tôxica, solúvel em água, coÍes

entre si, Composição: resina de PVA,

pigmentos, carga e conservante tipo

Fone: 3433-363ô E-mail: oaulista@paulìsta. oe.qov br CNPJ: 10 408 1 1''
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clÁusutR ttottR - DA FrscAlzaçÃo

9.1. A fiscalização do objeto deste contrato será exercida pela CONTRATANTE,
comoetente na forma oue lhe convier:

SEeRETARTA DE AssuNTos ruRíotcos

clÁusuu sExrA - Dos LocAts E usos Do MATERTAIS

6.1. Os materiais objeto deste contraà O"u"rro ser entregues nos seguintes endereços:

CLÁuSuLA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCN

7.1. Este contrato terá vigência por 12 (doze) méses, contados de sua assinatura, de 14 de abril de 2020
a 13 de abril de 2021, podendo ser prorrogado, consoante às disposiçÕes contidas no aÉ.57 da Lei n'
8.666/1993, e suas alteraçóes posteriores, mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato;

8.2. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis de acordo com o fornecimento efetivamente
prestado, conforme o valor fixado na proposta pela CONTRATADA, após a apresentaçáo da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestado por setor técnico competente, comprovando a plestação do serviço.

8.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desaeordo
com as especificaçôes constantes no Termo de Referência do,Processo no. 16112019.

o rob(Ão odq tsb.ì#t. p

por meio de unidade

9.2. A CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabrlidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização;

9.3. A supervisão pòr parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas.

cLÁusuLA pÉcrMA - DAs oBRIGAçOES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA, além das constantes nos aÉigos 69 e 70 da Lei
8.666/93, as seguintes:

10.í.'1. Obedecer às especificações constantes no termo de referência do

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulistá/PE CEP 53.

I 3alão latex liso no 9 (23 cm diam) - pcl com 50 unid cores

ndividuais

400 PCT R$ 15,42 R$ 6.168,0C

2
3alão latex tamanho mini, cores diversas pacote com 100

rnidades

400 PCT R$ 5,61 R$ 2.244,00

3 Balão liso pêra soíido no 65 pct com 50 unidades 400 PCT R$ 3,7C R$ 1.480,00

4 Bexioa de aniversário n,7 liso soíido oct 50 UM 400 PCT R$ 6,9C R$ 2.760,00

5
Bexigas cintilante, tamanho 7, cores diversas embalagem

com 50un.

400 PCT R$ 10,74 R$ 4,296,00

6 Bomba para baloes em plástico 27x5on (compxdiam) 20 UND R$ 9,9C R$ 198,00

UNIOADES DA SECRETARIA ENDEREQO

CRAS I Rua Carpina, no 45, Arthur Lundgren | - Paulista.

CRAS II Avenida Ministro Marcos de Barros Freire No 45, Jardim Paulista Baixo,

CRAS III Rua Dourado no 88, Janga

CRAS IV Rua Trinta e Dois N0 671 - Maranquape ll.

CRAS V Rua Funilândia, No 03 - Quadra D 2- Conceição

CRAS VI Rua 96 - No 220, Maranouaoe l.

SEDE DA SECRETARIA Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, 222,Maranguape l, Paulista/PE

Fone: 3433-3636 E-mail: paulista@paulista. pe.qov. br CN PJ : 1 0.408. I
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10.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais, ressaltando que todas as despesas de
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obÍigaçÕes seráo de responsabilidade da
CONTRATADA:

10.1.3. Entregar os materiais dentro do prazo estipulado;

10,1.4. Manter com a CONTMTANTE relação sempre ÍoÍmal, por escÍito, ressaìvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por

escrito,

10,1.5. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto deste contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessárlos para

entrega do material nas Unidades Escolares;

10.1.6. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do PÍocesso no.

12112017, consoante o que preceìtua o inciso xlll do aÉigo 55 da Lei no. 8.666/93, atualizada

10.1.7. Efetuar a substituição do material no prazo de 02 (dois) dois dias úteis, caso apresentem vlcios
ou defeitos.

10.1.8. Responsabilizar.se pela oualidade e ouantidade dos materiais fornecidosi

10.1.9. Apresentar nota com certiflcado de garantia do fabricante bem como lista de assistência
têcnica responsável pelo produto,

10.1.10. SubstituiçÕes de marcas de produtos apenas serão aceitas em casos de descontinuldades
do produto no mercado. A marca oferecida para substituição deverá atender às especiÍicaçÕes
técnicas previstas no termo de referência do Processo no. 161/2019i

10.1.11. O retardamento não justificado na enÍega dos materiais consideraÍ-se-á como infração
contratual;

10.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a terceiros,
decoÍentes de sua culpa ou dolo na execução deste conÍato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçáo ou o acompanhamento pelo óÍgão interessado;

cLAUSULA oÉctun pntuetnn - DAs oBRtcAçÕEs DA CoNTRATANTE

1 1.1 . Constituem obrigaçôes da coNTRATANTE:

11.1.1. ExeÍcer a Íìscalizaçâo da execuçáo do objeto deste contrato;

11.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fieì cumprimento das cláusulas contratuais;

1 1,1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida;

11.1.4. Facilítar por todos os meios ao cumprimento dâ execução pela CONTRATADA, dando-lhe

acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA,
cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidasi

11.1.5. Comunicar por escrito è GONTRATADA qualquer iÍegularidade encontrada;

1 I .1.6. Analisar a nota fiscal paÍa verificar se a mesma é destinada a Instituiçâo e se as especif
são as mesmas descritas neste contrato e no termo de referência do Processo n'. 161/2019;

-_:w::2

í1.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as

de sua nâo adequação aos teÍmos contratuais;

*4
CNPJ: 1 0.408.83910001 -17
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11.1.g.O recebimento do objeto deste contrato será permanente, para posterior verifìcaçâo.da sua

conformidade com as especiflcaçÕes e da proposta pela área técnica competente, garantido sua

conformìdade com o objeto'

11.1.9. prestar as informaçÕes e os esclarecimentos atrnentes aos equipamentos objeto, deste

contrato e informaçÕes te.n,"", Ju'qu"ìã;;;;;r; eiòtarecimento que venha a ser solicitada pela

CONTRATADA;

1'1.1.10. Impedir que terceiros disponibilìzem os materiars adquiridos'

11.1.11. Solicitar que selam substituÍdos no ato da entrega' os materiais em caso de vlcios se

"pià.L.t"rát 
,tp"rt"içoé. ou f'ciem considerados inadequados para reâlizaçâo do objetivo a quê se

destinami

1 1.1.12. Não introduzir modificaçÕes de qualquer natureza nos materiais objetos deste contrato'

1 1.1.13. Responsabilizar-se por qualquer dano causado êos materials em decorrências exclusiva de

sua pÍé-utilização por parte de s;;empregados, podendo' neste caso' exigir a substituição imediata;

11.1'14.Rea|izaropagamentoconformequant|tativodisponibihzado,insta|adoeaceitope|osetor
requisitante;

11.1.15. A CONTRATANTE ê reservado o direito de sem que de qualquer forma f":!:Il-"-,1ll".litd"
oeiia responsauilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumpnmenÌo õas

especificaçÕes e condiçÓes do objeto deste contrato;

11'l.l6.orecebimentodoobjetoseráprovisÓrio,paraposteriorverificaçáodasUaconform|d€decom
as especificaçÕes e oa propostã pela àrea técnica competente' garantindo sua conformidade com o

objeto contratado.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIçÕES DE HABILITAçÃO

12,1, A CONTRAÌADA fica Obrigada a manter, durante toda a execução desle.contrato, todas.as condiçôes

Oõ nabilitaçao e quatiftcaçao exigiããs no Processo n'. 161r2019, em compatibilidade com as obrigaç6es poÍ

ele assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VISTO DA ASSESSORIA JURíDICA

13.1. O Dresentê contÍato terâ o visto da Assessoria Jurldica da CoNTRATANTE, de acordo COm o

estabelecido no parágraÍo único do art. 38 da Lei n o 8'666/93'

'14.1. Pa@execução do presente contrato bem comO para a regulação !9s c-a99s omissos, aPlicar-se-á a

Lei ná 8.666 ae zinatgsi, a tet n"i.agg de 08/06/94, a Lel no 9-.648 de 27tost\ï e a legislaçáo esPecífìca

pertinente à matéria.

cLÁUSULA OÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a

eiecuçao ào seu obleto em desacoÍdo com o estabelecido em suas ciáusulas e condições, 43rá direito à

CONT|ìATANTE de rescindi-to mediante notifìcação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer

direito, exceto o de Íeceber o estrito valoÍ correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam

de acordo com as prescriçÕes ora pactuadas.

15,2. Este contrato Doderá seÍ rescindido:

| - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos inciaos I a xll e xvll do art. 78

Fedoral n.o 8,666193, atualizada;
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzìdo a

que haja conveniència para a Administração, e

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 40
Fone: 3433-3636 E-mail: oaulista@paulista. oe.oov. br CNPJ: 10 408

Lei
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lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaçáo.

15.3. A rescisão de que kata o item 15 2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem
prejuízo das sançôes previstas neste contrato e na Lei Federal n'8.666/93, atualizada:

a) Retenção dos crêditos decorrentes deste conÍato até o limite dos pÍejuízos causados à

CONTRATANTE:
b) Assunção imediata do objeto deste contrato pela CONTRATANTE, no estado e local em que

se encontrar:
c) Execuçáo da gaÍantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos

valoÍes das multas e indenizaçóes a ela devidos

clÁusuu DÉcrMA sexrn - iÈltnltoeoes

16.í. Com fundamento no artigo 7' da Lei no í0.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o

certame, ou apresentar documentaçáo falsa, ensejar o retardamento da execuçáo de seu objeto, não

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçâo do contrato, comportaÊse de modo inidÔneo ou cometeÍ
fraude fìscal, ficará impedido de hcitar e contratar com a Administração Municipal

16.2. Pela inexecução total ou paÍcialdo objeto deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sançÕes:

l- advertênciai
ll - multa, nos seguintes termos:

. a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do
valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

b) pela recusa à entrega, ca'actetizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado,
de 10% (dez por cento) do valor total contratado;

c) pela demora em corrigir falha no serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da

data da notificaçâo da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço' poÍ dia

decorrido:
d) pela recusa a corngir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do

produto nos 5 (crnco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor
total da nota fiscal;

e) pelo náo cumprimento de qualquer condição fìxada na Lei Fedêral n' 8.666/93, ou no

instÍumento convocatôrio e não abrangida nos incisos anterioÍes: 2% (dois por cento) do valor
total contratado

lll - Suspensão temporária de partictpar em licitação e impedimento de conkatar com a

CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

lV - Declaração de inidoneidade para hcitar ou òontratar com a CONTRAÌANTE enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONÌMTADA
Íessarcir a CONTRATANTE, pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no item acima.

16.3. As infraçÕes serão consideradas Íeincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da

aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das
multas correspondentes, sem prejuizo da rescisão contratual;

16,4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa Prévra
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe fÍanqueada vista do processoi

16,5. O recolhÌmento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRÂTADA da responsabilrdade por perdas e danos
decorrentes das infraçÕes cometidas.

16.6. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às
nos incisos le ll do item 16.2:

Praça Agamenon Magalhães, s/n, CentÍo - E CEP 53.401
Fone:
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SECRETARIA OE ASSUNTOS JURíDICOS

l. Pelo descumprimento do pÍazo de execuçâo do serviço/Íornecimentoi
ll. Pela recusa a atender alguma solicitação para correçâo da execução do serviço/fornecimento,
caêctetizada se o etendimento à solicitaçâo não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da
data da rejerção. com a notificação devida:
lll. Pela náo execuçâo do serviço/fornecimento de acordo com as especificaçóes e prazos estipulados
neste contrato

16.7. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demals
oenalidades ÍeÍendas no CaoÍtulo lV da Lei Federal n0. 8.666/93

16.8, As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado
a 1Qo/o (dez por cento) do valor contratado, sem prejuÍzo das perdas e danos cabÍveis;

cLÁusuLA pÉcrMA sÉTrMA - DAs Drsposrçóes rtNnts

17.1. Aplicar-se-á a Lei Federal no 8666/93, cbm suas posteriores modiÍlcaçÕes, nos casos omissos do
oresente contrato

í7.2. Ë competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do
Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, para Íìrmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual depois
de lido e achado conforme. vai assinado oelas oartes contratantes

Paullsta/PE. 14 de abrll de 2020

Testemunhes:

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro- Pauliste/PE CEP 53.401'441.
,Fone: 3433-3636 E-mail: pg{ig!a@pe.U!1s!e.pe,!.9v. I CNPJ: 10,408.83910001-17

Secretárlo de PolÍtlcas Soclais e Esportes
Contratante

Contratada

03 4,4,t-l5s +q-3o
q
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EXTRATO DO CONTRATO ()8z2(l2(l

No CONTRATO: 0822020
PRocEsso LtctrATôRto N.: 1oí20í9
Í{ODALIDAoE: Pregão Eletrônico no 062i2019
ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nc 004/2020, datada de 30 de janeiro de 2020.

PORTARIA DA CPL: PoÉaÍir no 45í,2019, datada de 23i04/2019, Port.da n".568,2019, datado de 28/05/2019 e, PoÉada n". 569120í9,

datada d€ 28/05/2019
FUNDAÍI|EÌ{TAçÂo LÉGAL: Lei n" 10520, de 17 de jutho de 2002, Lei Complem€htaÍ 147, de 17 de agosto d€ 2014, D€cÍ€to Federal

3.555 de 08 de ag6to de 2000, Decreto Municipaln" 040/2013, Decreto Fodèral no 7.8922013 e, subsidiariamênte a Lei 8,666, de 21

do junho de 1993, e suas alteraçõeqposteíiores,
CONTRÂTADA: S D 0E A FERREIRA & CIA LTDA.
CNPJIÍi|F: 26.889.'t 81 /0001 42
oBJETO: CoÌ{ÍRATAçÃo 0E ÉMPRESA ESPECTALTZADA NO FORNECTMENTo DE.MATERIAL ATIVIDADE 0E
REGREAçÂo E JOGos LÚDIcOs E LAZER, PARA ATENDER A SECREÍARIA DE PoLÍTICAS SOCIAIS E ESPORTES DO

MUNICIPIO DO PAULISTA'PE.
VALoR TOTAL: Rl 13í.í75,82 (contro o trlnte s um mll cento e setonta e clnco reais e oitoÍÍe ô dols contavo8l
NOTA(S) DE EÌIPENHO: 2020.0000009í)
ATIVIDADE(S): 4313 - A@es de Assistência Social // ELEITENTb(S)i 3390.30 - l/aterial de Consumo // FONTE(S): 231'10000 -
Exerclcio Anterior - Transferência dê Rscursos do Fundo Nacional de Assistência Social
PRÁZO(S): Vigência'12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, de 14 de abíilde 2020 a 13 de abrilde 202'1.

ASSINAÌURA: 1410412020

s

TERi'O DE DESIGNAçÁO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçAO DE CONTRATO

Mércia Anunciada Falconeri. Secretária de Pollticas Sociais e Esportes, através do presente instrumento, designa o Servidor iníra-

assinado, como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente ContÍato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n" 8.666/1993,

devendo inÍormar à Administraçào sobre eventuais vicios e inegularidades, propor soluÉes e sanÉes que entender cablvel para a
regularização das faltas e defeitos observados, coníorme dispostos no contrato referido,

O servidor declara neste ato estar ciente de sua indicação, bem como de suas funções, de amrdo com a Lei no 8.ôôô/1993 ou aos termos

e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-sê às sanções pÍevistas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem preiuizo das

responsabilidades civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

SGrvidoílFiscal: v,

o.o.n.e.pz,lí t4 iOÀL
eualrclçÃo uo otÁRto oFtcrAL

.D.O.U: I I . D.O.E.PE (CEPE): / /

óR

Praça Asiamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401-441
Fone: 3433-3ô36 E-mail: paulista@oaulista. oe.oov. br CNPJ: 10.408.839/0001-17



Prnfeitura da Cidade do Paulista - GNPJ: 10.408,839/0001-17
Seòretaria de Finanças
DeDartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 950

Data: 14t04t2020 Anexo: 0 Valor: 65.587,91

ôrgão: 23 SECRETARIA DE POL|TICAS SOCIAIS E ESPORTES
unid.orç. 23.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAçÃO DIRETA

unid.Gesrora: 23.í02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAçÃO DIRETA
Programa: 08 244 2206 SERVIçO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

No da Ficha: 1713 Modalidade: 2-Global
Proj/Ativ/Op.Esp: 4313 AçÓES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orc: 0099 sEt\,t APLtcÁçÃo
Fonte de Rec.: 2311OOOO Exercício Anterior - TransÍerência de Recursos do Fundo Nâcional de Assistência So

' SubElem. Emp.: 052 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO '

0-Sem Licitação

Aditivo No Data Inicial

Fonte de Recurso (TcE) 8-Recursos Transferidos pelo FNAS

. Mod. da Licitaçáo No Lìcitâção N' Contrato Data Homologação

Data Final

Favorec.: 125í01S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA

CPFiCNPJ: 26.889.181/0001-42 [nsc. Mun: Insc. Estadual:

ldent.i
EndeÍeco: AV A - GLAPÃO B, S/N

Ba To: DOM HÉLDER CÂMARA Cidade: GARANHUNS
CEP; 55.293-970 Fonei 8730250632 Fax:

Cód.Banco: Agência: ci c:
Aq. Histórico: Unid Quantidade Valor Unit. Valor Total

coNTRATAÇÃo DE EMPRESA ESPECÍALIZADA PARA
FORNECMENTO DE MATERIAL DE ATMDADE DE
RECREAÇÃO E JOGOS LUDICOS E LAZER PAÌA ATENDER
sP ARP N'004//20 PROCESSO N'Ìól/20Ì9 PR€GÃO

NICO N'Oó220I9 PERÍODOI I2 MESES

Orça

Pessoa Atesto Liquidacão: \.

Ot. Atesto Dt. Pr€visão Pagaíh€nto

Saldo Atual 184.412,09

www pubhcsoÍt com br - Publicson conlabilidadê - v€rsão 2020 21 5 o -(s3)3022480( /Y
prêÍêiruÍa da Cidade do pautisra oNPJ: 1o 4OE 839/oool-17 Plaçã Agamenon Magalhãos, S/N Cê r: 53401220 C€ntro, Paulista-PE fone:


