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SEcRETAR|A oE AssuNTos JURÍDtcos

CoNTMTO No. 092/2020
pRocEsso oE AoEsÃo N.. 014/2019 À ATA DE REctsrRo oE pREços N'0iB/20.20, DA
pREFETTURA MUNrctpAL oE pETRoLTNÀrpE. EXTRAIDA Do pRocEsso LÍcrrATóRro N" 28220í9,
PREGÃo PRESENGIAL No í 60/2019

coNTRAÌAçÃo DE EMPRESA PARÂ
AautsrçÃo DE MATERtAtS e nÁrtcos e
seareRÁrrco PARÂ ATENDER Às oEMANDAS
DA REOE MUNICIPAL DE ENSINO E DA
SEGRETAR|A MuNrcrpAl DE EDUcAçÃo, ouE
cELEBRAM o murtcípto Do pAuusrA E A
EMpRESA TGM Gúrtcn e eottonl EtRELI, NA
FORMA ABAIXO:

,ì,* -íur-tDl (À

O MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na PÍaça Agamenon
Magalháes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio da
SecretaÍia de Educação, com sede à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro, Paullsta/PE, neste ato
representado, nos termos do Decreto Municipal no 20/2017, por seu SecretáÍio, nomeado âtravés da PortaÍia
no 01212017 , Sr. José Cerlos Rlbelro Barbosa Júnlor, brasileiro, casado, pós-graduado em gestão pública,
portador da Cédula de ldentidade n'4.978.268 SSP/PE, Inscrito no CPF/MF sob o n'000.468.354-40, e
residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTMTANTE.

CONTRATADA: TGM GRÁFICA E EDITORA ElRELl, pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob no 33.682.705/0001-95, com sede na Rua Clarice Lispector, 95, Torróes, ReciÍe/PE,
CEP: 50660-250, neste ano representada poÍ seu titular, Sr. Thyago Guimarães Mafra, brasileiro,
casado, empresário, pohador da cédula de identidade RG n" 7097441 SDS/PE, inscrito no CPF/MF
sob n" 055.157.014-88, residente e domiciliado na Rua Dona Maria Lacerda, 166, Bloco 4, Apto. 02,

.Várzea, 
Recife/PE, doravante denominado coNTRATADA.

cúusuu pRrrueru - DA FUNoAMENTAçÃo

Fundamenta-se o presente instrumento no procôsso de Adoaão no, 0'1412020, amperado no art. 22, S 1o ao
7o do Decreto FedeÍal no, 7.E92 de 23 de janeiro de 2013, à Ata de Reglstro de Pregos n'. 01E12020 da
PÍeÍeitura Municipal de Petrolina/PE, extraÍda do Piocesso n" 28212019, raalizado sob a modalidade de
Prêgãp Pr€enclal no. '160/2019, que Íazem parte deste contrato, nos termos do processo de adesâo,
inclusive a proposta da CONTRATADA, independentede transcrição

cúus.uLA sEcuNDA - DtspostçóEs pRELIMtNARES

2.í. Integram o presente contrato os seguintes documentosj

a) O Processo de Adesão no. 0141?020 à Ata dé R€glstro de Preços n', 0'1812020, da PÍefeitura
Municipal de Pétrolina/PE, eÍraÍda do Processo n" 28212019, Pregão Prcsenclal no í60/2019, cujo
edital e demais anexos fazem parte integrante deste contrato;.
b) Solicitação da Secretaria de Educaçâo do Municlpio do Paulista para lavratura dêste instrumento
contÍatual, exarada no OfÍclo no 146012020.

cúusuú rencErRA - oo oBJETo

3.1 . Constitui obieto deste conÍato a coNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE MATERIAIS
onÁrrcos e Serucúrtco pARA ATENDER Às oemlltols DA REDE MuNlclPAL DE ENslNo E

DA SEcRETARIA MUMcIPAL DE EDUCAçÃO,

cúUsULA aUARTA - DA OOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

+.t As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária.

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista I PE CEP 53.401-441
Fone 3433-0072 E-mail. pa-ulsle@pgqlqte..pc=gsy=q CNPJ '10 408 839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nota de EmDenho n" 2020'0000009885
Atividade: 4017 - t\4anutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamenlal

Elemento: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte: 11'1200000 - Transferência do Salário-Educação

Valor empenhado R$ 50.000 00 (cinquenta mil reais)

Nota do Empenho n" 2020.00000098ô
Atividade: 4017 - lvlanutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamenlal

Elemento: 3390.39 - 0utros Serviços de TeÍceiros - Pessoa Juridica
Fonter 11'1600000 - ïransferência do FUNDEB - Destinaçeo 40%

Valor empenhado. R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais)

Nota de Empenho n" 2020.0b0000988
Atividade: 4017 - Ì\.4anutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamenlal

Elemento: 3390.39 - 0utros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte: 1'11100000 - Receilas de lmpostos e de Transíerência de lmpostos - Educação

Valor 97.581.50 {novenla e sete mil e oitenla e um reais e

CúUSULA OUINTA - DO VALOR

5.1 . O valor total do presente contÍato é de R$ 197.581,50 (cento e noventa e setô mll qulnhontos e olt8nta
o um reals ê clnquentâ cantavos), conforme proposta da CONTRATADA, de acordo com as especiÍicaçóes
e nas respectivas quantidades em conformidade com o Processo ds Adesão n'.01412020 e Termo de
ReÍerência do Procêsso no 29212019 da Prsfeltura Municlpal ds Petrollna/PE e tabela abaixo:

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@Daulista.pe.oov br CNPJ 10 408 839/0001-17

1 Adesivo no foimalo A4, em papel 90 grs, impressão 4x0 cores

Deverá ser apresentado na píoposta de preço, o Certiflcado FSC-

STD 40-004 (V2) do FoÍest Stewardsïìip Council (FSC) ou

CERFLoR paía dentro da cadela de custódia, produzir impressos
gráficos autenticados, comprovando sua capacidade de

processar e comercializar produtos certificados por sistema de

certif cacão Ilorestal.

750 und R$ 1,16 R$ 870,00

2 Adesivo no formato A3, em papel 90 gÍs, impressão 4x0 cores.

DeveÍá ser apresentado na proposta de pÍeç0, o Certificado FSC-

STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council (FSc) ou

CERFLOR para dentro da cadeia de custôdia, produzir impressos
gráfcos autenticados, comprovando sua capacidade de

processare comercializar produtos cerlificados por sistema de de

certificação floÍestal,

1500 un0 R$ 2,1 0 R$ 3.'150,00

6 Adesivo em vinil 6cm de diâmetro, 4x0 cores. Redondo, Faca de

corle inclusa,

750 unrd R$ 1,13 R$ 847,50

I Adesivo no formato 45, em papel 90.grs, faca de corte, impressão

4x0 coÍes. Deverá ser apíesentado na proposta de preço, o

Certifìcado FSC-STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council
(FSÔ) ou CERFLOR para dentro da cadeia de custódia, produzir

impressos gráficos autenticados, comprovando sua capacidade

de processar e comèrcializar produtos certificados por sistema de

cerlificacão florestal.

500 unrd R$ 1,45 R$ 725,00

21 Caderno de Plano - atendimenlo educacional especializado -

AEE, capa em papel supremo 250 grs, 4x0 Írente, 1x4 verso,

miolo em off-set 75 grs, 328 páginas, 1x'l cor.Ïamanho 44,

acabamenlo em espiral, Deverá seÍ apresentado na proposta de
preço, o Certificado FSC-STD 40-004 (V2) do Forêst

Ste,,vardship Council (FSC) ou CERFLOR para d€nlro da

Un d. R$ 63,10 R$ 4.732,50

zçRÈ)

s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441
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de custódia, produzir impressos gráÍicos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e comercializaÍ

sistema de certifìcacão florestal.

Caderno de planejamenlo do professor de educação infi
(berçário), capa em papel supremo 250 grs, 4x0 fÍente, 1x4 verso,

em ofÍ-set 75 qis, 464 páqinas, 1x']
'16.835,00professor de Ed. Infantil maternal I

e ll Tamanho 44, acabamento em espiÍal. DeveÍá ser
apíesentado na proposta de preço, o CertiÍcado FSC-STD 40-

004 (V2) do Foresl Slewardship Council (FSC) ou CERFLOR
para dentro da cadeia de custódia, produzir impressos gÍáÍicos

autenticados, comprovando sua capacidade de processaÍ e

comercializar produtos certificados por sistema de cerliÍicação
norestal.

Caderno de plano - coordenador pedagógico, capa eriì

supremo 250 grs,4x0 Írente,4x4 verso, miolo em off- set 75 grs,

464 págìnas, '1x'1 cor, Tamanho 44, 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 capacrdade de
processar e comercializar produtos certiÍicados por sistema de

e ll, capa em papel supremo 250 grs,

4x0 frente, 4x4 verso, miolo em ofÍ-set 75 grs, 464 páginas,

1x1 cor. Ìamanho 44, acabamento em espiral. Deverá ser

apresentado na proposta de preço, o Certifìcado FSC-STD 40-

004 (V2) do Forest Stewardship Council (FSC) ou CERFLOR
para dentro da cadera de custódia, produzir impÍessos
gráÍìcos autentrcados, comprovando sua capacidade de
processar e comercializar produtos certiÍìcados por sistema de

de provas, 24 páginas, com grampo a cavalo, duas

2x0 cores. miolo em '1x1 cor. em off-set 75

em papel couchê 3009, foÍmato:5xgcm,4x0
cores. Deverá seÍ apresentado na proposta de preço, 0
CertiÍicado FSC-STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council
(FSC) ou CERFLoR paÍa dentro da cadeia de custôdia, produzir

impressos gráficos autenticados, comprovando sua capacidade

de orocessar e comercializar Drodutos cerliÍicados por sistema de

policromia 4/0, colorido, confecção em

papel couchê 909 íosco, tamanho a3, Deverá seÍ apÍesentado

na proposta de preç0, o Certificado FSC-STD 40-004 (V2) do

Forest Stewardship Council (FSC) ou CERFLOR para denko da

cadeia de custódia, produziÍ impressos gráficos autenticados,

compÍovando sua capacidade de processar e comercislizar

Cartaz em policromia 4/0, em papel couchê Íosco 180 gr,

tamanho 60 x 60 cm Deverá ser apÍesentado na proposta de

preço, o Certifìcado FSC-SÌD 40-004 (V2) do Forest

Stewardship Council (FSC) ou CERFLOR para denko da

cadeia de custôdia, produzir impressos gráficos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e comercializar

certiÍìcados oor sistema de certificaÇão florestal.

CaÍtilha tam. a5 com 30 páginas em papèl couchè

cores, capa colorida em papel couchè 1809 4x0 cores,

acabamento grampeado. Deverá ser apresentado na proposta

de preÇo, o Certificado FSC-STD 40-004 (V2) do Forest

@k-"ti*
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Praça Agamenon Magalhães, s/n CentÍo - Paulista I PE CEP 53.401-44'l
Fone 3433-0072 E-maiì: pe.q!is!e@p.a!!!91ê..pc=g-qy.U CNPJ 10 408 839/0001-17
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Stewardship Council (FSC) ou CERFLOR para dentro da

cadeia de custódia, produzir impressos gráficos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e comercializar

orodutos ceÍti1ïcados Dor sistema de certificacão fìorestal.

45 CertiÍlcados em papel couchê'1809, formato A4, impressào em

oolicromia laser e oreenchimento individual de forma mecánica

2000 Unid. R$ 2,10 R$ 4.200,00

Convite : Íormatd a4, papel couchê 2409rs., impressão 4x0,

Deverá ser apresentado na proposta de preço, o CertiÍìcado FSC-

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

CERFLOR paÍa dentro da cadeia de custódia, produzir impressos
gráfìcos autenticados, comprovando sua capacidade de

orocessar e comercializaÍ orodutos certificados oor sistema de

certificacâo florestal.

750 Unid. RS 1,00 R$ 750,00

49 Crachá em pvc peÍsonalizado impresso em policromia com foto (

a seÍ enviada digitalizada),(dados variáveis), lamanho padrão I
x scm, com cordeo Dersonalizado em 1x1 cor,

200 Und R$ 14,81 R$ 2.962,00

66 Envelopes azul, em off-set11Sgrs, 15x21cm (Íechado),

impressão 4x0 cores. Deverá ser apresentado na proposta de

preço, o CertiÍìcado FSC-SïD 40-004 (V2) do Forest Slewardship

Councìf (FSC) ou CERFLoR paÍa dentÍo da cadeia de custódia,
produzir impÍessos grâÍcos áutenticados, comprovando sua

capacidade de processaÍ e comercializar produtos cerlificados

oor sistema de ceÍtilìcacão Ilorestal,

300 Unid. R$ 1,74 R$ 522,00

67 Envelopes branco, 26 x 36cm (íechado), papel off- set 90 grs, 4

x 0 @Íes.

1500 Unid. R$ 1,15 RS 1 725,00

Folder em policromia 4/4, confecção em papêl couchê brilho

1159, tamanho 20x 30 cm, com duas dobras. Deverá ser

apresentado na pÍoposta de preço, o CertiÍìcado FSC- SÏD 40-

004 (V2) do Forest StewaÍdship Council (FSC) ou CERFLOR
paÍa dentro da cadeia de custôdia, produziÍ impressos gráÍìcos

autenticados, comprovando sua capacidade de processar e

comercializar DÍodutos certiÍcados oor sistema de

3000 Unld. R$ 0,76 R$ 2.280,00

74 lmprossão de lâmina colorida, 4x4, - em papel couchê 3009,

tamanho a4 Deverá ser apresentado na proposta de preço, o

Certificado FSC-STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship Council
(FSC) ou CERFL0R para denfo da cadeia de custódia, produzir

impressos gÍáÍicos autenticados, comprovando suacapacidade

de processar e comercializar produtos certificados por sistema de
.certifi cacão fl orestal.

2500 Unid. 0,64K} R$ 1.600,00

75 Livro do aluno, vivèncias pedagógicas, maternal I, capa em papel

supremo 250 grs, 4x0 frente x verso, miolo em off-set7s grs, 190

páginas,4x4 cor. famanho 22x32 fechado, acabamento

em espkal. DeveÍá ser apresentado'na proposta de preço,

o CeÍtficado FSC-STD 40-004 (V2) do Forest Stewardship

Council (FSC) ou CERFLoR paÍa dentro da cadeia de

custódia, produzir impressos gráficos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e comercializar
píodutos cerlifìcados por sistema dô cefifìcação fìorestal.

1.495 unrd R$ 24,00 R$ 35.880,00

80 LivÍo do professor, vivências pedagógicas, berçário ll, capa em
papel supremo 250 grs, 4x0 írente x versg, miolo em off-set 75

grs, 132 páginas, 4x4 coÍ. Tamanho 44, acabamento em espiral,

Deverá ser apresentado na proposta de preço, o CertiÍicado FSC-

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

CERFLOR paÍa dentro da cadeia de custódia, produzir impressos

gráfìcos , autenticados, comprovando sua capacidade de

processar e comeÍcializar produtos certificados por sistema de

certificacão fìorestal.

75 unrd. R$ 38,00 RS 2,850,00

82 Livro do proÍessor, vivências pedagógicas, maternal ll, capa em
papel supremo 250 grs,4x0 frente x verso, miolo em off-set 75

'1'15 und R$ 45,00 -',7ctre

PÍaça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401-441
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@oaulista.oe.oov.br CNPJ 10 408 839/0001-17
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clÁusuul sEXTA - Do LocAL E PRAzo PARA ENTREGA

6.1. Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados e os matérias gráficos e serigráficos
entregues, de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze)dias úteis, a partir do recebimento da OS

- ordem de serviço, na sede da Secretaria de Educação, situada à Rua Floriano Peixoto S/N, Centro,
Paulista/PE.

6.2. A Secretaria de Educação encaminhará à CONTRATADA o modelo do material gráÍico e serigráÍico a
ser confeccionado. A CONTRATADA fará a amostra do material e encaminhara à CONTRATANTE para

aprovação. Somente depois de definitivamente aprovada, iniciará a confecção definitiva do matenal, nos
modelos e quantitativos soticitados.

6.3. Não será admitida a cobrança de valor extra referente à amostra do material gráfico e serigráfico.

6.4. A entrega deverá rigorosamente obedecer ao pedido guanto a especificação, unidade e quantitativo

indicados pela CONTRATANTE.

6.5. A CONTRATADA deverá confeccionar o material gráfico e serigráfico nos termos estabelecidos na O.S

emitida pela Secretaria de Educação.

6.6. A CONTRATADA não poderá, em hipótese nenhuma, veicular publicidade ou qualquer outra informação

acerca do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

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

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, de acordo com a quantidade solicitadas e

efetivamente entregue, conforme valor fixado na proposta pela CONTRATADA, apÓs a apresentação da

Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, comprovando o

recebimento do objeto deste contrato.

7.3. A CONTMTANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo

com as especificações constantes neste contrato.

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

CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará

desde a data de seus vencimento até a data de seu eÍetivo pagamento, em que os juros de mora serão

calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 60/o ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM=lxNXVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor dá parcela a ser paga;

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53.401-441.
Fone 3433-0072Ê-mail: oaulista@oaulista.oe.qov.br CNPJ 10.408.839/0001-17

grs, 158 páginas, 4x4 cor. Tamanho A4, acabamento em espiral.

Deverá ser apresentado na proposta de preço, o Certificado FSC-

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

CERFLOR para dentro da cadeia de custódia, produzir impressos

gráÍìcos autenticados, comprovando sua capacidade de

processar e comercializar produtos certificados por sistema de

R$ 1,295,00Marcador de página: 21x5- 4x0 cores papel couche

fósco 3009r, DeveráserDeverá serapresentado 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 gráÍicos autenticados,

comprovando sua capacidade de processar e

comercializar produtos certificados por sistema de certificação

florestal.

-àe

8ti 1 /50 Unrd. R$074

TOTAL: R$ 197.581,50
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Poulisto
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

l=TX

| = í6/100) 365
| = (0.00016438)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

cúusuLA orrAvA - DA FrscALtzAçÃo

8. í. A Íiscalização do objeto será exercida pela CONTMTANTE, por meio de unidade competenle na forma
que lhe convier

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

8.3. A supervisáo poÍ parte da CONTRATANTE, sob qualquer Íorma, não isenta ou diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, na peÍeita execução de suas tareÍas.

cúUSULA NONA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA, além das constantes nos aÌtigos 69 e 70 da Lei n" 8.666/93,
as segurntes:

9.'1.'1. Arcar com todos os ônus.e encargos decorrentes da execução do objeto, compreendidas todas
as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários em fiscais, tais
como imoostos ou taxas, custos de deslocâmento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste
contrato,

9.1.2. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejulzo que, eventualmente, venha a sofrer
a CONTRATANTE ou terceiÍos, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato;

9.'1.3. Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar
Íuncionários e/ou bens da CONTRÂTADA, da CONTRATANTE, ou terceiÍos, veriÍicados em
decorrências dos serviços, objeto deste contrato,

9.1.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha a causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência dos serviços, náo sendo a

CONTRÂTANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes;

9.1.5. Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, Íìscalize os serviços;

9.1.6. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva independente de solicitaçâo;

9.1.7. Emitir Nota Fiscal Íeferente aos serviços durante o mês de reÍeÍência, para Íins de atestação e
liquidação pela CONTRATANTE;

9.'l.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais;

9.1.9. Comunicar verbalmente, de imediato, e conÍìrmaÍ por escrito à CONTRÂTANTE, a ocoÍrência
de qualquer impedimento na prestação dos servrços;

g. l.í 0. Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizaçóes por acidente de trabalho seráo de

exclusiva responsabilidade da CONTRÂTADA, assim como, no caso de ajuizamento e reclamaçÓes

kabalhistas;

9.1.,11. Executar os serviços em perÍeitas condiçóes de uso e consumo, no local, dia e horário nos

locars indicados Dor escrito pela CONTRATANTE;

9.1,12. Proceder à execução dos serviços, de acordo com a suê proposta e, com as normas e

condiçÕes prevista no Edital do Processo no. 2E212019 da PreÍeitura Munlcipal de Petrollna/PE ê

Adesão no. O14I2O2O, inclusive com as prescrições da Lei n. 8.6ô6ô/93, respondendo civil e

criminalmentè pelas consequências de sua inobservância total ou paÍcial;

PÍaça Agamenon iilagalháes, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 40144'l -

Fone 3433-0072 E-mail: gau.llsla@Bê.UlElA..pe.g.qyiI CNPJ 10 408.839/C001-17
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9.1.13. À CONTRATADA poderá ser acrescido ou diminuldo o objeto dentro dos limites estabelecidos
na Lei n.8.666/93 e atualizaçóes;

9.1.14. Executar os serviços solicitados conÍorme especiÍicaçÕes. quantidades' prazos e demais

condiçÕes estabêlecidas neste contrato e proposta;

9.1.15. Disponibilizar Íuncionários em número suÍlciente para garantir a entrega dentro do prazo

estabelecidoi

9.1.16. Entregar uma amostra de cada item a ser pÍoduzido para que o mesmo seja aprovado pela

CONTRATANTE, para que sO. então possam ser produzidos nos quantìtatìvqs solicitados;

9.1.17. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte
e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçÓes serão de responsâbilidade da

CONTRATADA;

9.1.18. Realizar a entrega do obieto dentro do prazo estipulado;

9.1.19. O retardamento não justificado na entrega do objeto, considerar-se-á como intração contÍatuall

9.1.20. Manter com a CONTRATANTE relaçâo sempre formal, por escÍito' ressalvados os

entendrmentos verbais motivados peia urgência, que deverâo ser de imediato, conÍlrmados por

escnto;

cúusuLA oÉcrlra - DAs oBRtGAçóEs DA GoNTRATANTE

10.1. Constituem obrigações da cONTRATANTE:

10.1.1. Efetuar o pagaínento ajustado, no prazo e nas condiçÕes estabelecidas na cláusula sétima

deste contrato:

10.1.2. Designar servidor responsável pelo encaminhamento e fìscalizaçâo dos serviços ore
pactuadosi

.10.1.3. Anotar as falhas decoírente da execuçâo deste contrato em registro prÓpíio e comunicar
imediatamente à GoNTRATADA as ocorrências de quaisquer Íatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas por parte destai

10.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares ê contratuais' quando se tiz6r
necessário, gaÍantindo-se o contraditório e a ampla dêfêsa;

10,1.5. Verificar minuciosamonte, no prazo fixado, a conÍormidade dos seÍviços exêcutados
provisoriamente com as êspeciÍcações constante do Edital do Proceí3o n". 28A20íg da Prefeltura
Munfcfpaf de PetÍollna/PE o na Adesão no. 014!2020 para Íins de acaiteçâo e rêc€bimento

detìnitivos:

í0,1.6. Notificâr a CONTRATADA, por escÍito, sobrê imperfeições, fslhas ou inegulariàadee
constantes no objeto executados, para que sejam corrilidos;

10.1.7. Verificar se os serviços executados pela CoNTRATADA estilo êm conformidade com as

ôspecificações técnicas e Íuncionalidades constantês deste contrato e de o.s, podendo sustar,

reéusar, mãndar Íazer ou reÍazer qualquer serviço que esteja-em desacordo com as especificaçóes

técnicas descritas no Editel dô Procesao no.28i2!2019 da Prefôltura Munlclpal de PetÍollna,lPE e
Ad$ão nq.01.t/20201 bêm como PÍoposta da CONTRATADA; .'

to.t.8. Acompanhar direta C indiretarnente a qualidade dos materiais objeto da pÍestaçâo dos

serviços, veriticando o atendimento à5 6spocificagõês e demais normas técnicasi

10,'1,9. ApÍovar as amostras dos itens solicitados no prazo máximo de '18 
(quarenta e olto) horas; '

10.1.í O. Exercer a fìscalização da execuçâo do objeto deste contrato;

Praça Agamenon i'4agalhães, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401-441rr dvc ^gclrç 
v rYréYaIros!i r'rì
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10.'1.1'1. Tomar todas as providèncias necessárias ao fiel cumprimento das obrigaçÕes das partes

para a realizaçâo do objeto deste contrato,

í0.1.í2. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe
âcesso e Dromovendo o bom entendimento êntre seus funcionários e empregados da CONTRATADA,
cumprindo com as obrigêçóes pré-estabelecidas;

10.1.í4. Comunicar por escrito à CONTMTADA qualquer iÍegulandade encontrada;

í0.í.15. Analisar a nota fiscal para verifìcar se a mesma é destinada a Instituição e se as

' especiÍicaçÕes são as mesmas descítas neste contrato:

10.1.16. Comunicar por escrito'à CONTRATADA o não recebimento do objeto, apontando as razÓes

de sua não adequaçáo aos teÍmos contratuaisi

10.1.i7. À CONTMTANTE. é reseÍvado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizaçáo sobre o cumprimento das
especificaçÕes e condiçóes do objeto deste contrato;

cúUSULÀ oÉcIMA PRIMEIRA - DAS CONDIçÓES DE HABILITAçÃO

11 .1. A CONTRATADA Íìca obrigada a manter, durante toda a execuçáo deste contrato, todas as condiçÕes

de habilitação e quahfìcação exigidas no Processo no.282120'19 da PrsÍeitura Municipal de PetÍolina/PE,
em compatibilidade com as obÍigaçóes por ele assumidas, bem como píocesso de Adôsão no. 01412020 à

Ata ds Registro de Prèços no.018l2O2O, extraÍda do referido processo.

cLÁUsULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VISTO DA ASSESSORIA JURíDICA

12.í. O presente contrato terá o visto da AssessoÍia JurÍdica da CONTRATANTE, de acordo com o
estabelecido no paÉgraÍo único do art. 38 da Lel n " E.666/93

CLÁUSULA OÉCIMA TERCEIRA - DO SUPORTE LEGAL

13.'1. Para execução do pÍesente contrato bem como para a regulaçáo dos casos omissos' aplicar-se-á a

Lef no E.666 de 21106/93, a Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lel no 9.648 de 2710519E e a legislação especlÍica
peíinênte à matéria.

cúUsuLA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. O descumpÍimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste contrato, assim como a
execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçóes, dará direito à

CONTRATANTE de rescindilo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer

direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam

de acordo com as prescÍiçÕes ora pactuadas.

14.2. O contfato poderá ser rescindido.

| - por ato UNTLATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos inclsos la Xll e XVll do art. 78 da Lêl
Fedêral n.o 8.666/93. atualizadai
ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a teÍmo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a Administração, e
lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação.

14.3. A rescisáo de oue trata o item 14.2 inciso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem

pÍejuÍzo das sançóes prevtstas neste contrato e na Lei Federal no 8.666/93, atualizada:

a) Retenção dos créditos
CONTRATANTE:

decoÍentes desle contreto até o limite dos prsjuÍzos causados à

b) Assunçáo imediata do objeto deste contrato pela CONTRATANTE' no estado e local em que se

encontrar;
c) Execução da garantià contralual se houver, para ressarcimento da CoÌ{TRATANTE, e dos valores

das multas e indenizações a ela devidos.

Praça Agamenon l\4agalhâes, s/n Centro - Paulista / PE CEP 53 401-441.
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SECRETARIA DE ASSUNTOS JUR[DICOS

cúUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES

15.1. Com fundamento no artlgo 7' da Lei no 10.52012002, quem convocado dôntro do prazo de validade

de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o
certame, ou apresentar documentação Íalsa, ensejar o retardamento da execução de seu obieto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidÔneo ou cometer
fraude fiscal, Íìcârá impedido de licúaÍ e contratar com a Administração Municipal

15.2. A pênalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a) Pelo atraso na entrega do obleto, em relaçâo 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, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de
10% ldez por cento) do valor total contÍatado;
c) pela demora em corrigrr falha no produto, a contar do segundo dia da data da notiflcação dâ
rejeição: 0,3% (zero vlrgula três por cento) do valor total dâ nota Íscal, por dia decoÍrido;
d) pela recusa a corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do
produto nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeiçáo: 10% (dez por cento) do valor total da
nota fiscal:
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lel Federal n'8.666/93, ou no instrumenlo
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dols por cento) do valoÍ total contratado

í5.3. As infraçÕes serâo consideÍadas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias coíidos a contar da
aplicação da penalidade, a CONTRATADA cometeÍ a mesma infraçào, cabendo a aplicação em dobÍo das
multas correspondentes, sem prejuÍzo da rescisão contratual;

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

do interessado e recurso nos prazos legais, sendolhe franqueada vista do processo;

í5.5. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das inf raçÕes cometidas

CúUSULA DÉCIMA SEXTA . DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

í6.í. Este contrato terá a sua vigência Íixada em '12 (dozel meses, contados a paíir da assinatura do
instrumento contratual, ou seja, de 06 de malo de 2020 a 05 dê malo de 2021, podendo ser prorrogado, na
hipótese do Art. 57, inciso lV, da Lel 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, mediante a celebração de termo

aditivo

cLÁusuLA DÉcrMA orrAVA - DAs DtsPoslçÓEs FlNAls

'17.'1. AplicaÊse-á a Lei Federal no 8666/93, com Êuas posteriores modificaçÕes, nos casos omissos do
n.asantê .ônlrâlô

í7.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do

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

17.3. E. oara tirmeza de assim haverem entÍe si ajustado e contratado, foi lavrado o presente

contrato em 04 ( teor e forma, uma das quais se destina à CONTRÂTAoA, o qual depois

de lido e achâdo oelas oartes contratantes.
Paulista/PE. 06 d6 de 2o2o

Barbosa

Praça Agamenon [ilagalhães, s/n CentÍo - Paulista / PE CEP 53,401'441.
Fone 3433-0072 E-mail: paulista@oaulista.oe.oov.bÍ CNPJ 10 408 839/0001-17
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SECRETARIA OE ASSUNTOS JURÍDICOS

N" CONTRATo: 092/2020
pRocEsso DE ADESÃO No. 014/2020 À ATA DE REG|STRo DE PREÇOS N' 018/2020, DA PREFETTURA MUNICIPAL DE

PETROLINA/PE, EXÌRAIDA DO PROCESSO LICITATÔRIO N" 282/2019, PREGÃO PRESENCIAL N'160/2019

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: arl. 22, S 1o ao 7o do Decreto Federal n". 7.892.

CONTRATADA: TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI

CNPJ/MF: 33.682.705/0001 -95

OBJETO: ContraÌação de empresa para aquisiÉo de materiãis gráficos e serigráÍìco para atender às demandas da Íede municipal de

ensino e da SecretaÍìa túunicipal de Educáção
VALoR ToTAL: R$ 197.581,50 (cento e novents e sete mil quinhentos e oitenta e um reais ! cinquenta centavos)

NOTA(Sì DE EMPENH0: 2020-000000985, 2020-000000986, 2020-000000988

ATIVIDADE: 40'17 - l\.4anutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, ELEMENT0: 3390.39 - 0utros Serviços de Tercelros -
Pessoa Juridica, FoNTE: 1 11200000 - TransÍerência do SalàÍio-Educação, 111600000 - Transferência do FUN0EB - Destinação 40% ,

111100000 - Receitas de lmpostos e de Transferência de lmpostos - Educação

PRAZO(S): Vigência de'Í2 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, de 06 de maio de 2020 a 05 de maio de 2021

ASSINATURA: 06/05/2020

JoBé CaÌlos Ribeiro BaÍbosa Júnior,

TERT'O DE DESIGNAçÃO DE SERVIDOR PARA FISCALIZAçÁO DE COI{TRATO

Josó Carlos Ribôiro Barborr Júnior, Secretário de Educação, através do presentç instrumento, designa o Servidor iníraassinado, como

Íesponsável pelo Acompanhamento e Fiscalização do presente Contrato, na foÍma dos Art. 67 e 73 da LGi n0 8.666/93, dwendo informar à

Administração sobre eventuais vícios e iÍregularidades, propor soluSes e sânções que entendeÍ cabivel para a regularizaçáo das Íaltâs e

deíeitos observados, conÍorme dispostos no contrato reÍeÍido.

0 servidor declara neste ato estâr ciente de sua indicaçáo, bem como de suas funÉes, de acordo com a lei n0 8.666/93 ou aos termos e

cláusulas do contÍato supracitado; sujeitando-se às sanFes pÍevistas nâ referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejulzo das

responsabilidades administrati\,4s, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

Ciênto: SeNidorlFlrcal

D.o.M.E.p @) D.o.u: 

-/-í-. 
o,o.E.PE (cEPElt 

-'t_'t-.

PÍaça Agamenon Magalhàes, s,h Centro - Paulista / PE CEP 53 401-aa1
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Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 985

Data: 051o512020 Anexo: 0 Valor: 50.000,00

orgão: .19 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
unid.òrç. 1sjo2 FUNDO MUN|C|PAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unid.Gestora: 19.1O2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Programa: 12 3ó1 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE
N" da Ficha: 598 Modalidade: 1-EstimaÌivo

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.: 11200000 Transferência do Salário-Educação

SubElem. Emo.: 048 sERVrÇOS GRÁFTCOS

Fonte de Recurso (TCE) 12-Recursos Salário Educação

Mod. da Licitação
O-Sem Licitação

Aditivo N'

N" Licitação

Data Inicial

No Contralo Data Homologação

Data Final

Favorec.: 126O2:TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI

CPF/CNPJ: 33.682.705/0001-95 Insc. Mun:
ldenl.:

Endereco: R CLARICE LISPECTOR, 95

Bairro: TORROES Cidade:

CEP: 50.óó0-250 Fone:

lnsc. Estadual:

RECIFE
Fax:

Histórico: Und Ouantidade Valor Unit. Valor Total

EVENTUAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE
MATERÍAL cnÁrtco e serucnÁnlco PARA ATENDER AS

DEMANDAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E DA
SECRETATIA MUNCIpAL ng eoucnÇÃo DE PAULISTA ATA
RESGISTRO DE PREÇOS N'018/2020 PREGAO

ADMINÌSTRA
SubAÇoes

Saldo Ant. Orç. 112.288,OO

Dt Ateslo Dt Previsão

G Ëoucaçao

.31121

www publicsoft com br - Publicsoft Contabilidade - versão 2020 28 8 0 -(83)3022-0800

Prefeitura da Cidade do Paulista CNPJ; 1O 4O8 839/0001-17 Praça Agamenon Magalháes, S/N Cep: 53401220 Centro, Paulista-PE fone

Saldo Atual 122.288,OO
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Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.839/0001-17
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 98ó

Data: 05t05t2020 Anexo: 0 Valor: 50 000,00

órgão:
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)

59ó
4017

19 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
19.1O2 FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAÇÃO DO PAULTSTA - ADMTNISTRAÇÃO DIRETA
1s.102 FUNDO MUNtCtpAL DE EDUCAÇAO DO PAULTSTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

12 361 2011 ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE
Modalidade: 1 -Eslimativo

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0099 sEM APLICAÇAO
111ó0040 Transferências do FUNDEB - Destinacão 4O"/"

048 SERV|çOS GRÁFICOS
1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)

Aditivo N"

Mod. da Licitação
0-Sem LicitaÇão

N'Licitaçâo

Data Inicial

N'Contrato Data Homologação

Data Final

Favorec.
CPF/CNPJ: 33.ó82.705/0001-95 Insc. Mun:

ldent.:
Endereco: R CLARICE LISPECTOR, 95

Bairro: TORROES Cidade:
CEP: 50.óó0-250 Fone:

Cód.Banco Aqência: CIC:

Insc. Estadual

RECIFE
Fax:

Aq Histórico: Unid Ouantidade Valor Unit. Valor Total

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO
MATERIAL CNÁTICO E SPRICNÁTICO PARA ATENDER

DE
AS

DEMANDAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E

SECRETATIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DE PAULISTA A
RESGrsrRo DE pRBÇos N"0r8/2020 PREGÀo PRES

N"0160/2019 PROCESSO

SubAçoes

Saldo Ant 149.832,41

Dt, Previsão

ìtzr
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ï"nï, , Prefeitura da Cidade do Paulista - CNPJ: 10.408.83910001-11

filËru Secretaria de Fini nças
rr*prrçcl Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 9BB

Data: 0510512020 Anexo: 0 Valor: 97.581 ,50

Órgão: 19 SECRETARIA DE EDUCAÇAO
unid.orç. 1sjo2 FUNDO MUN|C|PAL DE EDUCAÇAO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UN|d.GCSIOTA 19j02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA . ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Programa: 12 3ó1 2011
N' da Ficha: 1193

ENSINO FUNDAMENTAL DE OUALIDADE
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.: 11110000 Receitas de lmpostos e de Transferência de lmpostos - Educação

SubElem. Emp.: 048 sERVrÇOS GRÁFTCOS

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

Aditivo N'

Mod. da Licitação
0-Sem Licitação

N'Licitação

Data Inicial

No Contralo Data Homologação

Data Final

Favorec.: 126O2'.TGM GRAFICA E EDITORA EIRELI
CPF/CNPJ: 33.ó82.705/0001-95 Insc. Mun:

ldent.:

Endereco: R CLARICE LISPECTOR, 95

Bairro: TORROES Cidade:

CEP: 50.ó60-250 Fone:

Cód.Banco: Agência: C/C:

lnsc. Estadual:

RECIFE
Fax:

Aq Histórico: Und Ouantidade Valor Unit. Valor Total

EVENTUAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE
MATERIAL GRAFICO E SERIGRAFICO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO E DA
SECRETATIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULISTA. AT
DE RESGISTRO DE PREÇOS N"OI8/2020 PREGÃO PRESENCI
N'OI 60120I 9 PROCESSO ADM

SubAÇÕes

Saldo Ant. Orç. 6,938.O11,29

.lu\qnue
de

Pessoa

Dt Atesto DI PreViSão P
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