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cúusuLA PRIMEIRA - ol ruloaueluçÃo
ao

ente instrumento da
I no.7.892 de 23 de
e PeÍolina/PE, " to,e PeÍolina/PE, " to,

preoão presenclal no. '160/2019, que lazErrr Pa're wv*v vv "-'--
;;Ìffi"'" il;;:Ë á" cóHrarrebA' independente de lÍanscrrçao

cúusule seeultol - DlsPoslçoES PRELIMINARES

2.1. lntegram o presente contrato os seguintes documentos:

de Registro de Preços n"' 015/202-0' d-a PjefeituÍa

o n'28:2t2o1g' Pregão Presencial no 160/2019' cuJo

conlrato
pio do Paulista Para lavratura deste instrumento

cLÁusuLA TERCEIRA - Do oBJETo

3.'1. Constitui objeto deste contíato a coNTRÂTAçÃo DE EMPRESA PARA AOUISIÇÃo DE MATERIAIS

cnÁrrcos E sERtcRAFtco peiiÃiËHóËC'Às-oeurHoas DA REoE MUNIcIPAL D=,ENSlNo E

õr òÈõÃÈrrnr,l MUNIctPAL DE EDUcAçÃo

CúUSULA AUARTA - DA OOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação

@ko- Paulista /PE cEP 53-401441
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SEcRETARIA DE AssuNtos lunÍotcos

Nota de Empenho n'2020-000000981
Atividade: 4017 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 3390.39 - 0utros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica .

Fonte: 1 1 1200000 - Transferência do Salário-Educacâo

Nota de Empenho n'2020-000000982 
'

Atividade: 4017 - Manutençâo e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 3390.39 - OutÉos Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte: 1 1 1 600000 - TransÍerência do FUNDEB - Destinação 40%

Valor empenhado: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Nota de Empenho no 2020-000000984
Atividade: 4017 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Elemento: 3390,39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 1 11 100000 - Receitas de lmpogtos e de Transferência de lmpostos - Educação

Valor R$ 267 e sessenta e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e

CúUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valortotaldo presente contrato é de R$ 1.0í7.285,50 (um mllhão dezessete milduzentos e oltenta
e cinco reals e clnquenta centavos), conÍorme proposta da CONTRATADA, de acordo com as
especificações e nas respectivas quantidades em conÍormidade com o Processo de Adesão n".01512020
e Termo de Referência do Processo no 282120í9 da Prefeitura Munlcipal de Petrolina/PE e tabela abaixo:

14

Agenda do professor: medidas em centímetros: 21,5

a x 16,5 l, fechado. 33 c x 21,5 a, aberto. Lombada
quadrada de 3,00 cm.capa: papelão pardo 1,7 mm,

revestido com papel couchê 170 grs. Furação dupla na

lombada oara wire-o 7/8. Miolo: 20,5 x 14,5 cm. Miolo.

de agenda diária, 1 dia por página, exceto sábados e

domingos. Incluindo número de dias do ano e datas

comemorativas e número de semanas. 365 dias/ano.
Papel offset 709Ì, impressão 1x1 cor. 12 divisórias de

meses 4x4 cores, papel couchê 1509r, intercaladas no

inicio de cada mês. 12 páginas 4x 4 cores, papel Offset

709r, intercaladas no início da agenda. Deverá ser

apresentado na proposta de preç0, o Certiflcado FSC-

STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council (FSC)

ou CERFLOR para dentro da cadeia de custódia,
produzir impressos gráficos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e

2.050 Und R$ 29,00 R$ 59.450,00

Ê)

15

Agenda do aluno: medidas em centímetros: 21,5 a x
16,5 l, fechado. 33 c x 21,5 a, aberto. Lombada
quadrada de 3,00 cm.capa: papelão pardo 1.7 mm,

com papel couchê 170grs, Furação dupla na lombada
para wire-o 7/8,,.miolo: 20,5 x 14,5 cm. Miolo de agenda

diária, 1 dia por página, exceto sábados e domingos.

Diagramação em 3 idiomas (português, inglês e

espanhol), incluindo número de dias do ano e datas

comemorativas e número de semanas. 365 dias/ano.

Papel offset 709r, impressão 1x1 cor. 12 divisÓrias de

meses 4x4 cores, papel couchê 1509r, intercaladas no

início de cada mês.12 páginas 4x4 cores, papel Offset

70qr, rntercaladas no início da agenda. Deverá ser

15100 un0 R$ 25,90

(,

R$ 391,090,00

Ã

, .4,

Piaça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401'441-
Fone 3433-0072E-mail: oaulista@oaulista.oe.gov.br CNPJ '10.408.839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CúUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

6.1. Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados e os matérias gráÍìcos e serigráficos

entregues, deiorma parcelada, no prazo máximo de í5 (qulnze) dias úteis, a partir do recebimerylo da OS

rFËlrii'to

apresentado na proposta de preç0, o Certifìcado FSC-
STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Councit (FSC)
ou CERFLOR para dentro da cadeia de custódia.
produzir impressos gráficos autenticados,
comprovando sua capacidade de processar e
comercializar produtos certiÍicados por sistema oe
certiÍicação fl orestal.

óU

Caderno de provas, 28 páginas, com grampo a cavalo,
duas páginas 2x0 cores, miolo em 1x1 cor, em off-set
75 grs,

25.000 Und R$ 2,60 R$ 65.000,00

31

Cademo de provas, 32 páginas, com grampo a cavalo,
duas páginas 2x0 cores, miolo em 1x1 cor, em off-set
75 grs.

zz.cuv Und R$ 3,39 R$ 76.275,00

55

Diário de Classe 60 ao 9o ano - 3. e 48 fases da EJA,
frequência, rendimento e regisko de aulas, capa'em
papel supremo 250 grs, 4x0 frente, 4x4 verso; miolo off-
set 75 grs, 182 páginas, 1x1 cor. Tamanho A4,
acabamento em Espiral. Deverá ser apresentado na
proposta de preç0, o CertiÍicado FSC-STD 40-004 (V2)
do Forest Stewardship.Council (FSC) ou CERFLOR
para denko da cadeia de custódia, produzir impressos
gráficos autenticados, comprovando sua capacidade
de processar e comercializar produtos certificados por
sistema de

1.500 Und R$ 32,90 'R$ 49.350,00

ío

Livro do aluno, vivências pedagógicas, maternal ll,
capa em papel supremo 250 grs, 4x0 frente x verso,
miolo em off-set 75 grs, 190 páginas, 4x4 cor. Tamanho
22x32 fechado,acabamento em esDiral. Deverá ser
apresentado na proposta de preço, o Certificado FSC-
SïD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council (FSC)
ou CERFLOR para dentro da cadeia de custódia,
produzir impressos gráÍicos autenticados,
comprovando sua capacidade de processar

2.195 Unid. R$ 26,60 R$ 58,387,00

77

Livro do aluno, vivências pedagógicas, pré-escolar l,

capa em papel supremo 250 grs, 4x0 Írente x verso,
miolo em ofÍ-set 75 grs, 300 páginas, 4x4cor. Tamanho
22x32 Íechado, acabamento em espiral. Deverá ser
apresentado na proposta de preç0, o Certificado FSC-

STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council (FSC)

ou CERFLOR para dentro da cadeia de custódia,
oroduzir

2.415- Und R&64,90 R$ 156.733,50

78

Livro do aluno, vivências pedagógicas, pré-escolar ll,

capa em papel supremo 250 grs, 4x0 frente x verso,

miolo em off-set 75 grs, 300 páginas, 4x4 cor. Tamanho

22x32 Íechado, acabamento em espiral. Deverá ser

apresentado na proposta de preç0, o Certificado FSC-

STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council (FSC)

ou CERFLOR para dentro da cadeia de custódia,
produzir impressos gráficos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e

comercializar produtos certifìcados por

2.300 Unid. R$ 70,00 R$ 161.000,00

Paulièta/PE.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

6.2. A Secretaria de Educação encaminhará à CONTRATADA o modelo do material gráÍico e serigráfico a

ser confeccionado. A CONTRATADA fará a amostra do matedal e encaminhara à CONTRATANTE para

aprovaçáo. Somente depois de definitivamente aprovada, iniciará a confecção definitiva do material, nos

modelos e ouantitativos solicitados.

6.3. Não será admitida a cobrança de valor extra reÍerente à amostra do mateÍial gráÍico e serigráfico.

6.4. A entrega deverá rigorosamente obedecer ao pedido quanto a especìÍicação, unidade e quantitativo
indicados pela CONTRATANTE

6.5. A CONTMTAOA deverá conÍeccionar o material gráÍico e serigráfico nos termos estabelecidos na O,S
emitida pela Secretaria de Educaçáo

6.6. A CONTRATADA náo poderá, em hipótese nenhuma, veicular publicidade ou qualquer outra informação
aceÍca do objeto deste contrato.

cúUsuLA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. A Secretaria de Educação providenciará empenho para cobrir as despesas com objeto deste contrato

7.2. O pagamento será eÍetuado em até 30 (trtnta) dias, de acordo com a quantidade solicitadas e
eÍetivamente entregue, confoÍme valor Íixado na proposta pela CONTRÂTADA, após a apÍesentação da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o

recebimento do objeto deste contrato.

7.3. A CONTRATANTE rêserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em dôsacordo
com as especiÍìcaçóes constantes neste contrato.

7.4. Em caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pela

CONTMTANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuÍação se Íará
desde a data de seus vêncimento até a data de seu eÍetivo pâgamento, em que os iuros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante aplicaçâo da seguinte fóÍmula:

EM=lxNXVP,sendo:
EM = EncaÍgos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
VP = Valor da parcela a ser paga:
l=TX

l= (6/100):365
l= (4,000í 6438)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúusuLA orrAVA - DA FtscALrzAçÃo

8.1. A ÍÌscalizaçào do objeto será exercida pela CONTR TANTE, pormeiode unidade competente na foÍma
que lhe convier

8.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

8.3. A supervisáo por paíte da CONTRÂTANTE, sob qualquer forma, náo isenta ou diminui a

responsabilidade da CONTRATAOA, na perfeita execução de suas tarefas.

cúusuLA NoNA - oAs oBRtGAÇóEs DA coNTRATAoA

9.1. Constituem obngaçôes da CONTRATADA, alêm das constantes nos artigos 69 e 70 da Lêl no 8.666/93,

as seguintes:

9.1.'t. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execuçâo do objeto, compreendidas todas

routtsTq

as despesas incídentes direta ou indiretamente no custo, incluslve os previdenci
como imoostos ou taxas. custos de deslocamento neces iários ao fornecimento d

Agamenon - Paulista /

conÌraÌo;

Fone 3433-0072 E-mail: oaulista@paulista.oe.oov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

Iars tr



pfì$1 ,..,.,^,^ oo{Hrkhk
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

:'á#ïËffï,"ifi,ïì::J"",1"ïi";J"1*,':ïij!:,"i""i,;:,.:ïïlïli;EliJiï,1i",;ïe, 
venha a sorrer

9.1.3. Responsabilizar_se ooí

:r:ilÍ.Ë*ix"T[:Jft gï,":â,iri]"fl lT;+,;i,ïïïÈ*:ï#:"í":ii,t.fft..,:i
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n. q ue ven h a a ca us a r a

, hipótesã, *.ú;;;;õ;;;iãiïlilij? d* .erviços, nâo sendo a

s.1.0. permirir que a coNrRArANrE, sempre que conv 
",. 

,r.#:ï:;;lucros 
cessantes;

9,í,6, Prestar esclarecimêntôc

"nuoru" 
iÃã"ì"-n0"";Ëï:'::ffi"i9:NTRATANTE sobre eventuais atos ou râtos norjciados que a

l"Ïl;Fiiï"ilili.i"ïÃïil1rr" aos serviços duranre o mês de rererência, para Íìns de atestaçâo e
9.1.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociats, tnbutos Íedel
9.í,g. comunicar verbarmênrê 

^. 
,-^, ^.- 

'-veqri !rvutus Íeoerals estaduais e municipais;

o" q,"rq,"ii,ï"01ilãÍliil'i;lïjË?liï3.:J;gX,",' ooí êscrito à coNrMrANrE, a ocorrência

9.1.10. euaisquer ônus decorren
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l"J;lJ;"ã*ï,ilïïì::#*t"ï"?IJiii,H;rïl+,8*, de uso e consumo, no rocar, dia e horário nos

;:ï"1tiH:ffÊ:
spondendo civil e

9.1. í 3. À CoNTRATADA poderá s
na Let n. g,666/93 e atualizacôes; 

er acrescido ou diminuído o objeto dentro dos limites ostabetecidos

9.1.í4. Executar os serviços soli(
condiçÕes estabetecidas nè.t. .oni',tltdoï ;i.,ïf;:[: 

especiricaçÓes' quantidades' prazos e demais

9'1'15' Disponibilizar funcionáflos em húmero suÍìciente para garantir a entrega dentro do prazo
estabelecidoi

9.1.16. Entregar uma amostra de cada item a ser produzido para que o mesmo seja aprovado pela
CONTRATANTE, para que só então possam ser produzidos nos quantitâtivos solicitados;

9.1.17. Responsabihzar-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de tÍansporte
e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçÕes seráo de rêsponsabilidade da
CONTRATADAi

9.1.1E. Realizar a entrega do objeto denko do prazo estipu.lâdo;

9.1. í 9, O retardamento não justificado na entrega do objeto, considerar-se-á como inÍração contratuall q
9.1.20. Manter
entendimentos
escÍito;

com a CONTRÂTANTE relaçào sempre formal, por escrito, ressalvados os
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, conÍlrgados por

ìon lvragalnaes, 5/rr ueíltlu - rcrunn
E-mail: oaulisla@oaulÌsta.pe.oov.br CNPJ 1 0.408.839/0001-1 7
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SEcRETARtA DE AssuNTos JURÍDlcos

cúusuLA oÉctMA - DAs oBRtcAçoEs DA CoNTRÂTANTE

10.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

í0.í.í. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condiçóes estabelecidas na cláusula sétima
deste contrato;

10.1.2. Destgnar servidor responsável pelo encaminhamento e Íiscalização dos serviços ora

Dactuados:

10.'t.3. Anotar as Íalhas decorrente da execução deste contrato em registro prÓprio e comunicar
imediatamente à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas oor Dartê desta:

'l o.'1.4. Aplicar à CONTRATADA as sançÕes regulamentares e contratuais, quando se Íizer
necessário, gaÍantindo-se o contraditóÍio e a ampla defesa,

. 10.1.5. VeriÍicar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados
provisoriamente com as especiÍicações constante do Edital do Processo n'. 28212019 dd PÍsfeitura
Municipal de Petrolina/PE e na Adesão n', 0'1312020 para Íins de aceitaçáo e recebimento

definitivos:

10.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçÕes, Íalhas ou irregularidades
constantes no objeto executados, parà que sejam coÍigidos;

í0.1.7. VenÍicar se os serviços executados pela CONTRATADA estáo em conÍormidade com as

especiflcaçÕes técnicas e funcionalidades constantes deste contrato e da O.S, podendo sustar,
recusar, mandar fazer ou refazer qualquer serviço que esteja em desacoÍdo com as especificaçÕes
técnicas descritas no Edital do Processo n',28212019 da Prefeltura Municipal de Petrollna/PE e
Adesão no, 01312020, bem como proposta da cONTRATADAI

10.1.8. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos materiais objeto da prestaçáo dos

serviços, veriflcando o atendimento às especiÍlcaçÓes e demais noÍmas técnicasl

10.1.9. Aprovar as amostras dos itens solicitados no pÍazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;

10.í.'l0. Exercer a fiscalização da execuçáo do objeto deste contrato,

í0.1.,1,1. Tomar todas as providências necessáíias ao Íiel cumprimento das obrigaçôes das partes

para a realização do objeto deste contrato;

10.1.12. Facilìtar por todos os meios ao cumprimento da execuçâo pela GoNTRATADA, dandolhe
acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionáÍios e empregados da CONTRATADA,
cumprindo com as obrigaçÕes pÍé-estabelecidas;

'10.1.í4. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregulaÍidade encontrada;

í0.í.15. Analisar a nota fiscal para veriÍicar se a mesma é destinada a Instituição ê se as

especiÍicaçÕes sào as mesmas descÍitas neste contrÂtoi

i0.1.16. Comunicar poÍ escrito à CONTRATAOA o não recebimento do objeto, apontando as razóes

de sua não adequação aos termos contratuais;

10.1.17. À CONTMTANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquerÍorma restrinja a plenitude

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa Íiscalização sobre o cumpÍimento das

especificaçÕes e condiçóes do objeto deste contratol

cr-Áusuua DÉcrMA PRtMEIRA - oAs coNDlçôEs DE HABILITAçÃo

11.1. A CONTRATADA Ílca obrigada a manter, durante toda a execuçáo deste contrato, todas

de habilitaçáo e qualiÍicaçáo exigidas no Processo n". 2E2120'19 da Prefeltura Mu

em compaiibilidade com as obrigaçÓes por ele assumidas, be ì como pÍocesso no'

Ata de Registro d6 Prêços n". 015/2020, extraÍda do referido lrocesso.

condiçóes

cNPJ'1 0.40E.839/0001-1 7
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'15.3. As inÍraçóes serão consideradas reincidentes sê, no prazo de 07 (sete)

aplicação da penalidade, a CONTMTADA cometeÍ a mesma infração, cabendo
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratuali

SEcRETARIA DE AssUNTos JURÍDlcos

cúusuLA oÉcrua securoA - Do vrsro DA AssEssoRrA JURÍDIcA

12.1. O presente contrato têrá o visto da Assessoria JurÍdica dà CONTRATANTE, de acordo com o
estab€lecido no paÉgÍafo únlco do aÉ 38 da Lei n o 8.666/93.

cúusutA DÉctMA ÌERcEIRA - Do supoRTE LEGAL

'13.'1, Para ôxôcução do presente contrato bom como para a çgulação dos casos omissos, aplicar-se-á e-
Lef no 8.866 d6 21106/93, a Lel n" 8.883 de 08/06/94, a Lel no 9.6,4E de 27105198 e a lôgislação especÍfica
perthente à matéÍie.

cúusut-l oÉcrml eulntl - oA REsclsÃo

1rí.1, O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condiçâo deste contrato, assim como a
execução do seu objèto êm dssagordo com o eslabelecido em suas cláusulas e condiçôes, dará direito à
CONTRATANTE d6 rescindilo màdiante notiÍcação expressa, sem que caiba à CONÌFiAÌADA qualquer
direito, exceto o de recebôr o estrito valor corrêspondente aos íomecimentos realizados, desde que estojam
de acoÍdo com as préscrições ora pactuadas.

14,2. O contrato poderá ser rescindido:

l - Por ato UNILATERAL da CONTMTANTE, nos casos dos Inclsos la Xll e XVll do aÍt. 78 da Lel
Federel n.o 8.ô68/93, atualizada;
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre ãs partes, reduzido a termo no prooesso de licitaçâo, desde
que haja conveniência para e Admlnistração; e
lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaçáo.

14.3.-A rescisão de que trata o item '14,2 inciso I desta cláusula, acaneta âs seguintès consequências, sem
prejulzo das sençôes pÍevistas nesta contrato e na L€l Federal n" 8.686/93, atualizada:

a) Retênçâo dos créditos deconente6 deste contrato até o limits dos prsiuÍzos causados à
CONTRATANTE;
b) Assunção imediata do obieto deste contrato pela CONTRATANTE, no es[ado e local em que se
encontrar:
c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTR/ATAI{TE, e dos valores
das multas e indenizeçóes a ela devidos.

cúusuLA oÉcrma ourrra - pENALIDADES

1õ.1. Com fundamênto no aÉlgo 7'da Lel no '10.62012002, quem convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, nâo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documenlo exigido pare o
certame, ou aprêsentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução dè seu objeto, náo
mantiver a proposta, falhar ou Íraudar na execuçáo do contrato, comportar-ge de modo inidôneo ou comêteÍ
Íráude Íiscal, ficará impôdido de licitar e contÍalar oom a Administração Municipal.

15.2. A penalidade de multa será aplicada nos s6guintes termos:

. a) Pelo atraso na entrêga do obieto, em relaçâo ao prezo estipulado, de 1% (um Por cento) do velor
total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10o/o (dèz por cento)i
b) Pela recusa à entroga, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do.prazo estipulado, de
10oÂ (dez por centol do valor total contratadoi
c) pela demora em cotígir Íalha no produto, a contar do segundo dia da data da notiÍcação da
rejeiçâo: 0,3% (zeÍo vÍrgula tÍôs por conto) do valor total da nota fiscal, por dia decpÍÍido;
d) pela recusa a corrigir as Íalhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do
produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeiçâo: t0% (dez por cento) do valor lotal da
nota Íìscal;
e) pelo neo cumprimento de qualquor condigâo Íixada na Lel Federal n' 8.ô66/93, ou no instrumento
convocatôrio e não abrangida nos incisos ant€riores: 2% (dols por cento) do valor total contratado.

a contar da

q
b>i

Praça Agamenon Ì\4agalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.40144'l
fone glgg-OOzZ E-mail: paulrsta@oaulista.De.oov.br CNPJ 10.408 839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

í 5.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que preveja defesa prévia

do interessado e recurso nos prazos legais, sendoihe franqueada vista do Processo;

15.5. O recolhimento da(s) multa(s) nâo eximirá a CONTRATAOA da Íesponsabilidade por perdas e danos

decorrentes das infraçÕes cometidas.

cúUsULA DÉCIMA SEXTA - OA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. Este contrato terá a sua vigência tlxada em 12 (doze) meses, contedos a paÍtir da assinature do

instrumento contratual, ou seja, de 06 de maio de 2020 a 05 de maio de 2021, podendo ser prorrogado, na
hipótese do Art. 57, inclso lV, da Lei 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, mediante a celebração de termo
aditivo.

cúusuLA DÉctMA otrAvA - oAS DtsposlçÕEs FlNAls

17.1. ADlicaÍ-se-á a Lei Fedoral no 8666/93, com suas posteÍiores modìficaçóes, nos casos omissos do
presente contrato.

't7.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da ComaÍca do

Paulista/PE, com expÍessa renúncra a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.3. E, para Ílrmeza e
contrato em 04 (quatro)

de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente

teor e Íorma, uma das quais se destrna à CONTRATAOA, 0 qual depois
de lido ê achado pelas partes contratantes.

Barbosa Gráfica e Editora Canaâ Ltda.
Contratada

Testemunhas:

ò. s3â'5.2
I c2 zz7

PÍaça Agamenon Mâgalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441

rone 3+3g-bOZZ E-mail: pallis!ê@p3glisla=pe br CNPJ 10 408 839/0001-17

Paulista/PE, 06 de malo de 2020

,/ CIL^r-., f"',/^ 4o-*. /;
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SECRETARIA OE ASSUNTOS JURÍDICOS

Ìf CONTRATO: 09í12020
pRocEsso 0E ADESÃo N..013í2020 À ATA DE REGTSTRo DE PREçoS il'0í5/2020,0A PREFETÍURA ]íUNICIPAL DE

PETROLIÌ{A/PE, EXTRAIOA OO PROCESSO LIC]TATÓRIO N'28212019, PREGÃO PRESENCIAL N" 160/20í9

FUNDAMENTAçÃo LEGAL: art. 22, $ 1o ao 7o do Decreto Federal n0, 7.892.

CONTRATADA: GúFICA E EDITORA CANAÂ LTOA,

CNPJIMF: 1 2,224,89410001 -82

OBJETO: Contrateção de empresa para aquisiçAo de materiais gráficos e serigÍáfico para atendeÍ às domandas da Íode municpal

de ensino e da SecretaÍia Municipal de Educaqâo

VALOR TOTAL: R$ 1,017.285,50 (um mllhão d.zossote mil duzento3 ê oitonte e cinco reais o clnquenta csÍúevos)

NOTA(S) DE ÊMPENH0: 2020.000000981, 2020.000000982, 2020.000000984

ATIVIDADE: 4017 - Manutençâo e oesenvolvimento do Ensino Fundamental, ÉLEMENTO; 3390.39 - Outros Serviços do

Terceiros - Pessoa Juridica, FONTE: í'11200000 - ïransferência do Salário-Educação, í 11600000 - Transferência do FUNDEB -
Destinação 400/o , 1 I 1 100000 - Receitas de lmpostos e dê Transferência de lmpostos - Educeção

PRAZO(S): Vigência de 12 (doze) mes6s, contados da assinatura do insfumento contÍatual, de 06 de maio de 2020 a 05 de maio

de 2021 .

ASSINATURA: 06/05/2020

JoBó Carlos Rib€iro Barbosa Júnior,

TERMO OE DESIGNAçÃO DE SERVIOOR PARA FISCALIZAçÂO DE CONTRATO

Jogé Carlos Ribelro Barbosa Júnlor, Secretário de Educação, atÍavés do presente instrumento, designa o Servidor infra-assinado,

como responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presenle Contrato, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n" 8.666/93, devendo

informer à Administração sobíB eventuais vÍcios e irregularidados, propor soluçÕes e sançÕes que entender cablvel para a
regularização das Íaltas e defeitos observados; conÍorme dispostos no contrato refeÍido. -

O servidor declara neste alo estar ciente de sua indicaçáo, bem como de suas fun@es, d6 acordo com a lei n0 8,666/93 ou aos

termos e cláusulas do contrato supracitado, sujeitando-se às sanções previstas na reÍerida Lei e nos regulamentos prÔprios, sem

prejulzo das responsabilidades administraüvas, civil e criminal poÍ culpa ou dolo tenha dado causa.

PUBL.ICAçÃO NO DrÁRrO 0FlClAL

o.o.ru.e.pr:lírí/ZolD D.o.u:-/-/-. D.o.E.PE(CEPE):-/-/-.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-mail: pa.U!S!e@pê.uI$A,Pc=gsy=U CNPJ 10.408.839/0001-17



AI""ï, , Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17

íUftAiftU Secretaria de Finanças

ìt 'h-r'rç; Departamento t e Contabilidade

Nota de Empenho No 981

Data: 0510512020 Anexo: 0 Valor: 450.000,00

Orgão:
Unid.Orç.

Unid.Gestora:
Programa:

N'da Ficha:
Proj/Ativ/Op.Esp:

Elem. Despesa

SubElem. Orç:
Fonte de Rec.:

SubElem. Emp.:
Fonte de Recurso (TCE)

598
4011

19 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
191O2 FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO DO PAULTSTA - ADMINISTRAÇAO DIRETA
1s.1O2 FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO DO PAULTSTA - ADMTNTSTRAÇÃO DIRETA

12 3ó1 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE
Modalidade: 1 -Estimativo

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390.39 Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
o0ee sEM APLICAÇAO
1 1200000 Transferência do Salário-Educação
048 sERVrÇOS GRÁFTCOS

1 2-Recursos Salário Educacão

Aditivo N"

Mod. da Licitação
0-Sem LicilaÇão

N'Licitação

Data Inicial

N" Contrato Data

Data Final

CPF/CNPJ:
ldent.:

Endereco:
Bairro:

CEP:

Cód. Banco:

28048 GRAFICA E EDITORA
12,224.89410001 -82

AV. DOUTOR JOAOUIM
VARADOURO
00.000-000

Aqência:

LTDA
Insc Mun

NABUCO, SN
Cidade:

Fone: 0000000000
- C/C:

Insc. Estadual:

OLINDA
Fax:

Aq Histórico: Unid. Ouantidade Valor Unit Valor Total

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE
MATERìAL GRÁFIco g ssRtcRÁptco PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E DA
SECRETATIA MUNCIPAL OC ENUCNçÃO DE PAULISTA. ATA
DE RESGISTRO DE PRECOS N"OI5/2020 PREGÀO PRESENCIAL
N"0160/20r9 PROCESSO

SubAÇoes

Saldo Ant. Orç 622.288,OO

PÍeleitura

Dt Atesio

www publicsoft com br - Publicsoft Contabilidade - versão 2020 28 I 0 -(83)3022-0800

PÍefeiÌura da Cidade do Paulista CNPJ: 10 4OB 839/0001-17 Praça Agamenon l\,lagalhães, S/N Cep: 53401220 Centro, Paulista-PE fone

Saldo Atual 112 ?-88 00Valor Emoenhado



Prefeitura da cidade do Paulista - cNPJ: 10.408.839/0001-17

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Nota de EmPenho No 982

Valor: 300.000 00Anexo: 0Data: 0510512020

Orgão:
Unid.Orç.

Unid.Gestora:
Programa:

No da Ficha:
Proj/Ativ/OP.EsP:

Elem. DesPesa

SubElem Orç:
Fonte de Rec.:

SubElem. EmP.:

Fonte de Recurso (TCE)

19
19j02
19.102

SECRETARIA DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA -

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO PAULIS lA -

(4o%)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMTNISTRAÇÃO DIRETA

12 3ó1 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE

59ó
4011

3390 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ooee sEM APLICAÇAO

111ó0040 Transferências do FUNDEB - Destinação 40"/"

O4B SERVIÇOS GRÁFICOS

Modalidade: 1-EsÌimativo

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

N" Licitação No Data HomologaÇão

Data FinalData InicialAditivc N'

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:

Endereco:
Bairro:

CEP:

Cód.Banco:

ZAO+E GRNFICA E EDITORA LTDA

12.224 894/000'l-82 Insc' Mun:

AV. DOUTOR JOAOUIM NABUCO' SN

lnsc. Estadual:

VARADOURO
00.000-000

Cidade:

Fone: 0000000000
- CIC:

OLINDA
Fax:

Unid Ouantidade Valor Unit Valor Total
Aq Histórico:

EVENTUAL PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO

MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO PARA ATENDER
DE
AS
DADEMANDAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO -b,

SECRETATIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DEPAULISTA.'/
RESGISTRO DE PREÇOS N'015/2020 PREGAO PR

I9 PROC ADMINIS

SubAçoes

Saldo Ant. Orç 449.832,41

Dt. Atesto Dl Previsão

Soqebna

www publicsoft com br - Publicsoft Contabilldade - ve-São 2O2O 28 8 0 -(83)3022-0800
preteitura da Cidade do Paullsta CNPJ: '10 408 839/0001-17 Praça Agamenon Magalhães, S/N Cep: 53401220 Cenlro, Paullsta-PE fone:

Saldo Atual 149,832,41

mo de Santana



Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.83910001-17
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 984

Data: 05t05t2020 Anexo: 0 Valor: 261.285,50

órgão: 19 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unid.Orç. 19.1o2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unid.Gestora: 19.102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Programa: 12 3ó1 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE
N' da Ficha: 1 193 Modalidade: 1-Estimativo

Proj/Ativ/Op. Esp: 401 7 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elem. Despesa 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElem. OrÇ: 0099 SEM APLICAÇAO
Fonte de Rec.: 1 

-l 
1 1 0000 Receitas de lmpostos e de Transferência de lmpostos - Educação

SubElem. Emp.: 048 sERVrÇOS GRÁFTCOS

Fonte de Recurso (TCE) 9-lmpostos e Transferências MDE

Mod. da Licitação No Licitação No Contrato Data Homologaçáo
0-Sem LicitaÇão

Aditivo N' Data Inicial Data Final

Favorec.:
CPF/CNPJ:

ldent.:
Endereco:

Bairro:
CEP:

Cód.Banco:

28048 GRAFICA E EDITORA LTDA
12.224.8941000'l-82 Insc. Mun:

AV. DOUTOR JOAOUIM NABUCO, SN

VARADOURO Cidade:
00.000-000 Fone:0000000000

Agência: - CIC:

Insc. Estadual:

OLINDA
Fax:

Aq Histórico: Und Ouantidade Valor Unit. Valor Total

EVENTUAL PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE
MATERIAL GRAFICO E SERIGRAFICO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E DA
SECRETATIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO NE PAULISTA. ATA
DE RESGISTRO DE PREÇOS N'OI5/2020 PREGAO PR

INISTRATVO N" 282/20I9

SubAÇoes

Saldo Ant. Or 1.205.296,19

luÌyPne

S€u4na

www publlcsoft com br - Publicson Contabilidade - vercão 2o2o 28 I 0 -(83)3022-0800

Prefeilura da Cidade do Pâulista CNPJ: 10 408 839/0001-11 Píaça Agamenon Magalhães, S/N Cep: 53401220 CentÍo, Paulista-PE tone

Saldo Atual 6.938.011,29

lmo 0e Santara
r Mrt. C93-1t


