ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAHTA RITA

CC»1ISSÃ0 PERMANENTE DE LICITAÇ&O
COHTRATO H°: 202/2020

PREGÃO BLBTB^CO K" 000/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ft
SECRETARIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DA
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

SANTA

RITA

E

DIRCSU LONGO « CIA LTOA , PARA PRESTAÇAO
DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO IIA FORMA ABAIXO:

Pele presente inscrunento particular de contrato, de um lado a Sacratacia Municipal da
Aaaiatância Social da Prafaituca Municipal da Santa Rita, PB - inscrita no CNPJ/MF sob o
n® n' 09.159.666/0001-61, situada é Rua Frederico Ozanan, n° 44, Centro, CEP 58.300-280,

Santa Rita, PB. neste ato representada pela Secretária, CONCEIÇÃO amãlia OA SILVA pereira,
CPF n* 827.071.464-04,doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro ladoOIRCEU LONGO S
CIA LIDA, CNPJ n® 92.823.764/0001-03, localizada na Av. 21 de Abril, 51 - CENTRO - CEP

99740-000 - Barão de Cocegipe - RS doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSUXA PRIMBIRA - 003 FUNDAMENTOS 00 CONTRATO:

l.i Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico n® 000/2020,

processada nos termos da Lei Federal n® 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamento
a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Ounho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Decreto Federal n® 3.555, de 06 dc Agosto de 2000; Decreto Federal
n' 7.892. de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar 147/2014; Decreto Federal n 9.538

de 06 de outubro de 2015; Decreto n® 9.488 de 31 de agosto de 2018; Decreto Federal n*
10.024 de 20 de setembro dc 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas.
CLÃUaUIA SEGONDA - DO OBJETO DO CONTRAIO:

2.1 O presente contrato tem por objeto: aquisição DB BQUIPAMBHTOS ei£TR0E1.ETR0NIC08,
PARA ATENDER AS HECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASaiSTÈNCIA SOCIAL DE SANTA
RITA, PB.

2.1.0

fornecimento

deverá

obedecer

rigorosanwnte

âs

condições

expressas

neste

instrumento, proposta apresentada. Pregão Pregão Eletrônico n® 000/2020 e instruções
do Contratante, documentes esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 1.600,00 (Bum mil
• aeiseeatos eeaia).

ESPECIFICAÇÃO

' ITDl

UNID.

MARCA

UND

VENAX

QUAHT.

, VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

FOGÃO A GÃS FLAMALAR - COM 02 QUEIMADORES

- SEM TAMPA - FOGÃO PORTÁTIL, ACENDIMEHTO
MANUAL - QUEIMADORES MÉDIOS - ESMALTADAS MESA QUEIMADORES - INOX - BOTÕES
REMOVÍVEIS - ENTRADA DE CAS : UMA ENTRADA

RS
RS
320,00 1.600,00'

ILADO ESQUERDO VISTO DE FRENTE) -

ALIMENTAÇÃO GLP - POTÊNCIA QUEIMADOR 1,35KH - DIMENSÕES DO PRODUTO 35X54XI1CH PESO 3,2KG - 2 BOCAS BRANCO BIVOLT.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSZAMBHTO:
4.1 Os preços contratados são fixos pelo período de um ano. exceto para os casos

previstos no Are. 65, SS 5® e 6°, da Lei 8.666/93.

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio eeonõmico-financeiro do contrato, poderá ser
restabelecida a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente, nos temos do Art. 65,
Inciso 11, Alinca d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento
expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
ELEMENTOS DE DESPESAS / APLICAÇAO /FONTE
02.111
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.2605.2072

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de
Assistência Social

4490.52.00.001

449052 - 001

Manutenção e Implecentação do Programa Bolsa Fanilia
FBF Cad. Único
Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08.244.1703.2074

\

Equipamentos e material permanente

00.244.1703.2075

Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família

449052 - 001

PAIF

449052 - 311

Equipamentos e
material permanente
Equipamentos e
material permanente
Manutenção e Implementação das Açdes do Acolhimento ~

08.244.1707.2076

Casa de Passagem
449052 - 001

Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

00.244.1707.2077

Manutenção e Implementação das Ações do Acolhimento
InstitucionalResidânoia Znolusiva

449052 - 001
449052 - 311

08 243 1704 2078

Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente

Manutenção do Centro Especializado da Assistência
Social - CREA8

449052 - 001

Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08 243 1704 2079

Manutenção do Serviço de Convivência - Criança

449052 - 001

Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08 241 1706 2080

Manutenção do Serviço de Convivência - Idoso

449052 - 001

Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08 243 1704 2081

Manutenção do Serviço de Convivência de Adolescente

449052 - 001

Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08 244

1707 2062

Manutenção e lo^lementação das Ações do CBEAS - Centro
FOP

449052 - 001

Equipamentos e

449052 - 311

material permanente
Equipamentos e
material permanente
Manutenção e Implementação das Ações Estratégicas do

08 243 1704 2083

FBTI
449052 - 001

Equipamentos o material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08 244 1707 2106
449052 - 001

Equipamentos e material permanente

449052 - 311

Equipamentos e material permanente

08 244 1707 2109
449052 - 001
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Manutenção da Caaa de Inclusão

Manutenção de Centro de Convivência para o Idoso
Equipamentos e material permanente

449052 - 311
08 126 2102 2145
449052 - 001
08 306 1707 2146

449052 - 001

449052 - 311

08 243 1704 2204
449052 - 311

Equipamentos e material permanente
Modernização da Gestão Administrativa

Equipamentos e material permanente
Manutenção do Banoo de Alimentos
Equipamentos e
material permanente
Equipamentos e
material permanente

Programa Criança Felit
Equipamentos e material permanente

CIAUSULA SEXTA - DO PAOMSHTO:

6.1 O pâçfâmer.to será mediante EMPENHO, de acorde com as quantidades efetivamente
entregues, após a data do recebimento definitivo do objeto, pela Comissão de
Recebimento, mediante apresentação de Nota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento

deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota
Fiscal.

6.2 Os preços serão fixos e irreajustaveis noa termos da Xegisiação em vigor, durante

a vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° e 6° da
Lei 8.666/93, de forma a ser mantido o Equilíbrio Económico>Financeiro do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com
as Faturas e Notas Fiscais, as CertidOes Negativas de débito CND do INSS, CRF do F(>rs
e com a Fazenoa Municipal do domicilio do proponente, devidamente atualizada;
6.4 O não cumprimento do subitem anterior, implicará na sustação do pagamento que só

serã processado após a apresentação das referidas certidões, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS

7.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação
nos casos previstos na legislação vigente, está abaixo indicado e será considerado a
partir da assinatura do Contrato;

7.2.O prazo de vigência do contrato será atê o exercício financeiro, a partir da data
de assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BtlCAR(»S OA SECRETARIA MUNICIPAL DE A8SZSTÊHCIA SOCIAL B DA UCITAMTB
VENCEDORA:

8.1 Caberá a Seccetacia Municipal da AaaiatAncia Social da Pxafaituca Municipal da
Santa Rita, PB:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes/prepostos

e empregados da contratada ao locai de entrega dos produtos nas dependências
da Soeratacia Municipal da Asslatênota Social da Pzafaitusa Municipal da Santa

Rita, PB, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante
do CONTRATANTE;

b. Promover o acompanhamento e a fiscalização guando da entrega dos produtos, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando á CONTRATADA a ocorrência de qualquer fato que exija
medidas corretivas por parte desta;

rs

c. Comunicar á licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos e intetromper imediatamente o fornecimento, se for o caso;
d.

Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Pregão;

e. Prestar as informaçóes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

f.
g.

Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 8.666/93,'
Efetuar o pagamento a CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou serviços;

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por meio do Setor Competente;

i. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as Obrigações contratuais.
S.lCaberá á licitante vencedora;

a.
Responder, em relação aos seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais como:
a) salários; b) seguros de acidente: c) taxas, impostos e
contribuições; d) indenizações; e) vales-refcição; f) vales-

transporte; e g) outras que por ventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo:

b.
Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá,
quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um
deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e ás normas
dlsciplinares da Saccetacls Municipal da Assistência Social da
Pzofaituza Municipal do Santa Rita, PB;

e.
Respeitar as normas e procedimentos dc controle e acesso ás
dependências da
Seccatazia Minicipal da Assiatâneia Social da
Psafeituza Municipal da Santa Rica, PB;
d.
Responder pelos danos causados diretamente a v ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do
•MAM ávUM'**irr Imfl11«rMVl
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produto,

não excluindo ou

reduzindo

essa

responsabilidade

a

fiscalização ou o acompanhaiaento pela Socsetazla Municipal da
Assistência Social da Psafeitura Municipal da Santa Hita, ?B;
e.
Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente
a bens de propriedade da Secretacia Municipal da Aaaist&neia Social
da Pjcafeituca Municipal da Santa Rita, PB, quando esses centiem sido
ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;
f.

Bntregar os produtos bítIbo da 10 (dez) diaa, contados a

partir da data de assinatura do contrato/empenho. O descumprimento
ao prazo citado sujeitará a empresa contratada á penalidade de
multa.

g.
Encarrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como
qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.
b.
No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento
fiscal válido correspondente ao fornecimento.

1.
Comunicai a Socrotaria Municipal do Aasiatânoia Social da
Rrafeituca Municipal de Santa Rita, PB, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e piestar os esclarecimentos que
julgar necessário;

j.
Justificar, no caso de desciugirxmento do praso citado no
item anterior ou paralisação do fornecievento, por escrito, em atè
24 horas contadas da entrega frustrada;
k.
Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se
verificar
condições que possam prejudicar a prestação ou a iminência de fatos

que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem como
atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razões
justificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderão ser
ou não aceitas pelo Contratante;

1.

Encontrar-se

en

dia

com

as

obrigações

fiscais,

em

conformidade com o previsto no procedimento licltatõrio;

m.
Hanter-se em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, além de todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;
n.
Emitir a nota fiscal, constando na mesma a informação sobre
os recursos utilizados para custeio deste contrato;

o.

Trazer ao setor de Empenho as Notas Fiscais acompanhadas das

respectivas certidões de natureza fiscal;

p.
se os produtos entregues forem recusados, a empresa será
advertida para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a troca dos produtos ou apresentando defesa num prazo de 24 (vinte

e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste
Edital e demais medidas que se fizerem necessárias.

ajkUSUlA KOHA - DAS OBRIGAÇÕES 8 RESFGIHSABZl.iaADZS
9.1. Contratante:

á.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;

b.

Pagar no prazo contratado, a importância correspondente ao fornecimento do objeto;

c.

Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 61 da Lei 6.666/93.

9.2. Contratada:
a.

Cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeco;

b.

Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado neste TR,
em acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações
da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;

c.

Responsabilizar-se pelos vidos e danos decorrentes dos bens, de acordo com os
artigos 12,13,13 c 26, do Cõdlgo de Defesa do Consumidor (Lei n* B.OTS, de 1990);
Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás suas expensas, no prazo máximo

d.

de 15 dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou
quaisquer irregularidades discrepantes ás exigências do instrumento convocacOrio,
ainda que constatados apôs o recebimento e ou pagamento.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitacáo;
f.

Comunicar á Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
h.

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações

assumidas,

nem

subeontratar

qualquer

das

prestações

a

que

está

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referências ou minuta de
contrato;

Responsabilizar-se

pelas

despesas

dos

tributos,

encargos

trabalhistas,

previdcnciários. fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venhám a incidir
na exccucão do contrato;

J.

Emitir Nota Fiscal correspondente ã sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação; enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos

preceitos legais, normas e especificações técnicas cocrespondentes;
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k. Executar as obrigações assumidas com observância à melhor técnica vigente. .

®'-\
^

1. A garantia de funcionamento e assistência técnica sem quaisquer ônus paraj^ C-l g(J
Contratante, englobando a reparação das eventuais vícios e falhas dos equipamento»

e a substituição de peças e componentes originais que se apresentem defeituoáoS,
Incluindo o fornecimento e substituição.

(XtoSUIA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRATO:

10.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e
65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Soorotarla Municipal d» Aaaistôncla
Social da Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB, con a apresentação das devidas
justificativas adequadas a este Pregão.
10.2 No interesse da Secretazla Munloipai da Assistência Social da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PB, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25i (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no Artigo 65, parágrafos 1' o 2®, da Lex n®. B.666/93.
a.

a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

b. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

10.3 A inexecuçâo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 6.666/93.
a. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados noa autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10.4 A rescisão do contrato poderá ser:

a. determinada por ato unilateral c escrito da aeeretAria MmicipRl do Assistência
Social da Profoitura lêinicipal do Santa Rita, PB, nos casos enumerados nos
incisos I a Xi: e XVll do artigo 78 da Lei mencionada, noti£icando-se a
licitante vencedora com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias; ou

b. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que

haja conveniência paia a Sacretoria Municipal ds Assistência Social da
Psofoitura Municipal de Santa Rita. PB; ou

c. judicial, nos termos da legislação vigente pertinente a matéria.
10.5 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA BXBCUCÃO B CRITÉRIOS OB ACEITAÇÃO DO OBJETO
a. Os bens deverão ser entregues cm eavbalagem originais na Secretaria de
Assistência Social do Município de Santa Rita, PB.

b. Fica assegurado a Secretaria de Assistência Social do Município de Santa Rita,
PB, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo
com as especificações exigidas no Edital, ficando a empresa CONTRATADA obrigada
a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 30 dias a contar

da sua notificação, que ficará a cargo da Soesetaria Municipal da AsolsbBnoia
Social da Prefeitura Himiaipal da Santa Rita, PB.

C. A CONTRATADA se Obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, as partes do material desta contratação em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da
execução dos fornecimentos, na forma estabelecida neste Temo de Referência.
d.

As despesas de frete/embalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em

hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura.
e. A empresa contratada deverá fornecer os itens estritamente de acordo com as
especificações descritas neste Termo de Referência, bem como nos prazos e

quantitativos nele estabelecidos, eesponsabilizando-se pela substituição dos
mesmos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas especificações,
bem como não estiver de acordo com a amostra apresentada e aprovada, sob pena
de aplicação de sanções administrativas.

t. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SESUMDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da contratante, designamos para Gestor do presente contrato a
Sra. HICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07, Diretora

Departamento de Compras e Aimoxacifado, Símbolo CCM - IV, com lotação fixada na Secretaria
Municipal de Assistência do Município de Santa Rita - PB.
12.2. o fiscal do Contrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FSRBBIA OA CUNHA, portador do CPF

046.240.784-54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Assistôncia do Município de Santa Rita - PB, formalmente designado, e comprovadamente
habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DO OBJETO

12.1. Os itens, objeto desta licitação, deverão fazer-se acompanhar da nota
fiscal/fatura discrininativa para efetivação de sua entrega, bem como o termo de
garantia contra defeito de fabricação. A CONTRATADA se obriga a fornecer garantia
contra defeito de fabricação de todo o material entregue e substiruir, em até 30
(trinta) dias após a notificação, o material que apresentar
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:
Aos fornecedores/contratados que dcscumprlrem total ou parcialmente os contratos
celebrados com a saesetatia Municipal ds Aaslatênela Social da Pcafeitura Minleipal ds
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Sita, PB, e aos licitantes que cometam atos visando a Êrustcar os objetivos da
licitação, serão aplicadas, penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei

10.620/02, as seguintes sanções:
I - Advertência; II - Hulta:

a)0,3 i (tcés décicioa por cento) por dia, até o trigèsino dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronogrona físico de
obras não cumprido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor cotai ou parcial da obrigação
não cumprida, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou
documento equivalente.
III - Suspensão Temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidoneldade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perducaeen os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que serã concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.

S 1* O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela

Administração
ou
cobrado
judicialmente,
sendo
corrigida
monetarlamenee, do conformidade com a variação do IPCA, a partir do
termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

5 2* A pena de multa poderá ser aplicada cumulaclvãmente com as demais
sançées restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na
Lei B.666/93 e na Lei 10.520/02.

6 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será
realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento
do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

S 4* A suspensão temporária impedirá o fornecedor de licitar e
contratar com a Administração Pública pelos seguintes prazos:
1-06 (seis) meses, nos casos de:

a)aplicação de duas penas de advertência, no prazo de
12 (doze) meses, sem que o fornecedor/contratado tenha
adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Admlniscração;

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria
fornecida;
II - 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de
suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III - 24 (vinte é quatro) meses, nos casos de:
a) entregar

como

verdadeira, mercadoria

falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento

de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação ã
Administcação;

c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos
de

licitação

no

âmbito

da

Administração

Pública

Municipal, ou
d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio

doloso,

fraude

fiscal

no

recolhimento

de

qualquer

tributo.

S 5° Será declarado inidéneo, ficando it^edido de licitar e contratar
com a Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor
que:

I- não regularizar a inadiagsléncia contratual
estipulados nos incisos do parágrafo anterior, ou

nos prazos

II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude de ato ilícito praticado.
S 6° Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,

ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo
Inidéneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de
impedimento de licitar e contratar com o Município por prazo não
superior a OS (cinco) anos, sondo descredenciado do Sistema de Cadastro
de rornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das comlnaçOos legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.
11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 8.666/93
e na Lei 10.S20/02. são de conçctència do ordenador de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundamentadas na Lei
8.666/93 e na Lei 10.520/02, determinará a publicação do extrato de sua decisão no
Semanário Oficial, o qual deverá conter:

I - nome ou razão social do fornecedor e número de inscrição no Cadastro
Nacional de pessoas Jurídicas -

DiRCEU
LONGO:

40730034020

o

CHIM oii no Cdtlastici ae Pe^sjio.is Fljticrfs - CPF;
1! - noiiK! e CPF tio todos o:, sócios;

-

in - sançáo aplicada, cora oa respectivos prazos cie impedimento; IV ou entidade e autoridade que aplicou a sancSo;

V - numero da processo; p vj - data da publicacio.

V'^

11.4 Alem il.in poi\ali(Jacti;s cit.ul.is, a 1 icltutit.e vencedora fiCiicA 3i»)eita, ainda,
cancelamento de sua inscricAo no cadastro de Rt-fjisiro de rornocedores - CKK d..

Prefeilur.i Huntcipal de Santa Kito, t'!í e, no que couber, as demais penal irtartea
teíerida» iic Capitulo IV da l.ei n'*. a.fenfi/yi.
II.1. Corni t ar::ar-se-ft íotnuiJ recusa a com ratarão, podcnri./ a Soccataria Municipal
de Assiatãncia Social da Prafeituca Municipal da Santa Rita, PBi a seu cxc!urtV'
Juízo. conV'>-".i; oa lirjtantes r-manescentes, na oídec de i'l.is-»: í itvnttio, pai p "iiic
maniíestert' interesse na ronrrat.üCAr,, em iqual prazo, e al ••tidirla** lodvis a:; 'CtanJu.i-e;

edital;c:a5 pata fornecisenco üo ntiieto licitado ou enf<lo canieUii c lote as scquintes
hipóteses:

c: ;.pOa decorridos (15 ic:m:o) dias da convocaça*.- da Saoretaeia Municipal da
Aasistència Social da Prefoituca Municipal da Santa Rita, PB sem que a licitante
vencedrua tenha retirado e iissinado o instrumento cciicracual.

dl Apo6 decorridos 05 (cincoi dias d.i aasinatur.i do roncrato, sem que cc-nha
iniinailo a oxecucJo dos serviços ou fornecimento dos bens, ohaeto desta
lioitavJo, no case de ter s:üo solicitada, sem luatirjcativa de atra.so ou com
justificativa de atraso nAo aceita.

11.€ Alem das penalidades cíveis eiencadas ncs subitens .interiores, a Lei n°. 8.ó66/í'3
prsv6 ainda punicóes na esfera criminal, senào vejamos:

Art. 93 - Impedir, peituioar ou fraudar a teaiitaçAo de qualquer ate de
procedimento licitatòrio: Pena - deienvio, de fift tseisi meses a 0.1
idoisi

anos. e STuit.».

Art. 9í • Kr.iudar. em prejuízo da Fazenda pitolica, iicitaçAo instaurada para
aquisição cu venda de hm? ou mercadorias, ou contrato dela decorrente;
I - elevando arbitiiiriamEnce -is preços;

51 - vendando, ccrao verdadeira ou perteiia, moic.idoria Ealsíl.icada ou
deteriorada; iil - cntreqandc uma mercadoii.i por outra;

:v - alterando

aubst.Anri.i.

qualidade ou

quantidade

da

merc.idoria

ícín.jciüa;

V - tornando, por qualquer modo, injustoaeniv. mais onerosa a proposta

ou a ezecucào do coíitraio: Pena - detenção, de 03 ttrési a 06 'seisi
anos. r multa.

CLÁtlStTLA DÉCIMA QUXHTA - OO FOROi

Fata diiirr.i: az questOes decorrentes deste contrato, as partes cleqem o Foto da Ccnarca
de Sur.tã Rita.

r., por estarem ut pleno acordo, loi Lavrado o presente ceeitrato em 02(duasl viaa. o qual
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Hil.i - P8. 28 Se Agosto de 201C

PELO COIITRATAHTK
TESTEKUKÜAS

COMCEICAO AMAÍ,âi DA SILVA PEREIRA
pk;..

DIRCEU LONGO:
40730034020
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