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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

CCWISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

%
J ^ .. ■'

COHTRATO N": 206/2020
PRESÃO ELETRÔNICO H" 008/2020

TKPJÍO DK f;tJirrKRT«;j CUE EMTRE si íIKI.EHBAM /.
SKCUETftRlA DK ASSISTÊNCIA SOCIAL OA
PRF.FEITUW/i MUtnCIPAL OE SANTA RITA E VIA

l.UHBH'S ÁUDIO, VIOGO E IHFORHATICA LTOA ,
PARA PBESTACAO nc SERVIÇOS iIONrOPJIE
CISCRIHIflAlJO NESTE niSTRUMSIITO NA FORMA
AHAIXO:

Pelo presKir.tí' insi:umetiti" ocirr.icuiai da coüLidt.o. di- ukí Utno i Sacretaria Municipal de
Asaiseãncia Social da PreCaltuca Municipal de Santa Rita. PB - iii:'crita "o cnim/MR '.oN : :
:i' II'' ÜO. 1 SS-o-íó/OOCH-Al. siui.idà á Rua fradurir;.. Onatian. n" l;l, Centro, CEt .iii , ^oc-CHi...
Jidiitii Rita, PH, nesta dto n-presoncada pela Sentot.ar ia, CONCEIÇÃO AMÃLIA DA SILVA PEREIRA.
'j!'r ti' t>7! .•Ic4-0-I.doi.ivanle slaplfismenLC CONTRATANTE, e do ouLro lado VIA LUMEM'S
AUDlO. vídeo E INFORMÁTICA LTDA . CMPJ n" 08 . 3 31..-M K/DilO 1-VH, ;o.-.llitàda tia ROA R MANOEL
EUFRASIO, n' I <'-!i - SAIA 08 - .NJVEVE - CEF St)b40-Ul() - CURITIBA • PR deravar.te s intrli.-.iiient

■::TRATAo:i. de. iiiiram ,i;t pif.-r. ;:nntra"-antes âísiri.ir o presente '-..nt ralo. o qual : e; le: .'i
pcias ciausul,i5 o eoriCK/it-s saquintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
l.I Este .-nn-.rát.j d.v-orie da licitacAo moíiilidadi" Pi..qã(; rllatrônico n" d.Iu.
processada .-.cs tt-rmos d.i Lei federii n" lO.bíCl, ue T' de JuUie de .300Z e suiif i d: .u t-iti"-'!-.!«•
a Lei .-ederal n- f.Aet",. tie ae .'iintio ae i'*í3; lei Cumplcwentat n" Í2J. de l-i de
Dezembro de OJOé; Decteiu Federai n' 3.bbb, de 09 d.j Agesto de 2000; Decrete Fedei.ii
n' 1.892, ae de lan.Mro «o 2013; Lei Complementar Ki/^ilH; Decreto Feder.») n
de Qí de odtuhrc de 20!'..; Decreto n' 9.488 de II rte agosic de 2019; Decreto Fedet.il n'
lü.0.34 de 21! de secestino ae 2019, c legisl.iç.lo peCvinente, consideradas ,is ai
poni.-iiotcs •liis rete: id.i:. nv.tm.in.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO COHTRATO:
2.1 O presente ccnl lal <. '.em por .díljeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELBTROELETRÕNICOS.
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA
RITA, PB.

i.dst: jnienta, propcr.t.i <pi"S"r:tadá. Fração Pregão Eletrônico n" 0008/2020 e
dc Cei-.tratJnte, docun-.di! o:- esses que íic.ic í izer.,;;. p.nrr-r. .r.teqrar.tes dJ pres-n:
c;ur.t:ata, : :;.iepen!lei:i •• d..- : :rtnhcr iç-3i'.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR S PREÇOS;
3, '. o '.'ajcir
mil ceala).

Mói nes' .' ■•ontr.jto, a base do pt....-o ptoponte, cie RS 40.000,00 (Quarenta

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIO. MARCA gUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

und

UCIJSUL

MCPELO

IRPIAR
22'UV

20
RS RS

2.000,0040.000,00

KEFRIGEFAP.úR DOMFNT l-T P/ KSDS DE FITO
SSPECiriCA^^lÁO POÜSlItR SFl.a PHCTEt. DO CENTRO

11 DE FESC.Ti.A DO MIIIISTERIC. DE HINAS E
ENER.dlA. ;r.NST!T'niS.i EM AÇO PINTADO, MA COP
BRANCA, liiAPA L'K EÜFESSURA MIBINA DE
0,2í>MK. ISOLAKElITO EM POLIUSETAKÜ DE
.3tJMK DE f.SPESEUi<A MINIMA E DESHSIDADE
HINIKA DE 3bKG/M3 ;HKTPO CUBtCQSi. LARGURA:
j iaK.y-HT;;iMy. PROFUNDIDADE :élO:«-
, INIHO.ALTURA: lèúUKN-MINIrlO S Í900HH-
HAXIWO. CONGEL.MX.CR: NO MINIMC UE 3u
LITROSi lilTERNOl . (lArAiIIDADE MÍNIMA DE D80
LITROS, llIJMAl PORTA.GAVETA E PRATILEIRA
desmoiitaveis.alihf.htaçAo F.LETBTCA r.iIIOV
UMIDADE CONDENSADORA; HKRKETRICR DE BAIXA
m:.9SA0 DE
RETORNO. croNDEMSAIX.ipiK.-rrATICO.üAS
ECr.l.OGlCO. SEM Cfr:. earpicaçAo nacional.

CLÁUSULA QUARTA - OO RfAJUSXAKEHTO:
4.1 Cs pregas cantr.it.ides íAa íixcs pelo punoco dç ua ane, exceto para os casos
pre-.':stCí r-c Art. õb, «»S b-" e da Lei H.604/83.
4.2 Ocorrendc o desequilíbrio eccnctnico-11 Rancei to de contrato, poderá ser
reatacoieciíia a leiucãc <|iie as partes pa^tuaiam inicialmente, nos termos do Art. 'ib,



iciso II, Alínea d, da Lei 6.666/93, nediante coE^rovaçdo documental e requerimento
^resso do Contratado.

QUXHTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

BLEM&MTOS DE DESPESAS / APLZCAÇÁO /PONTE

02.111

0B.122.2605.20"72

4490.S2.00.001

08.244.1703.2074

4490Ó2 - 001

449052 - 311

08.244.1703.2075

449052 - 001

449052 - 311

08.244.1707.2076

449052 - 001

449052 - 311

08.244.1707.2077

449052 - 001

449052 - 311

08 243 1704 2078

449052 - 001

449052 - 311

08 243 1704 2079

449052 - 001

449052 - 311

08 241 1706 2080

449052 - 001

449052 - 311

08 243 1704 2081

449052 - 001

449052 - 311

08 244 1707 2082

449052 - 001

449052 - 311

08 243 1704 20B3

449052 - 001

449052 - 311

FUNCX3 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Manutenção das Atividadas do E^indo Municipal de
Aaaiaténoia Social

Equipamentos e material permanente

Manutenção e Implenentação do Programa Bolsa Faunilla
FBF Cad. Único

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

Manutenção do Programa de Atenção integral a Pamilia
PAir

Equipamentos e

material permanente
Equipamentos e
material permanente
Manutenção e Implementação das Ações do Acolhimento -

Casa de Passagem

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

Manutenção e Implementação das Ações do Acolhimento
Institucional-

Resldênoia inclusive

Equipamentos e material permanente
Equipamentos e material permanente

Manutenção do Centro Especializado da Assistência

Seeial - creas

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

Manutenção do Serviço de Convivência - Criança

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

Manutenção do Serviço de Convivência - Idoso

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

Manutenção do Serviço de Convivência de Adolescente

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente

Manutenção e Implementação das Ações do CRBAS - Centro
BOt>

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

Equipamentos e material permanente

Equipamentos e material permanente



08 241 n07 2103

- 001

44?a32 - 311

oe X-M 1707 2109

449052 - OCl

449052 - 311

09 l?f 2102 2145

449052 - 001

Ü8 3üf 1707 214€

44fH)',)2 - Oül

449052 - 311

03 243 17U4 2204

440052 - 311

Manutenção da Casa de Inclusão

EquíDamenros <; mareriaj perrnan<?rit.<»

Equipoi""3nros R ma^Rría! p<-tiTianRn*e

Manutenção do Centro de Convivênci.a para o Idoso

Eqi;ipar:ier;tcs e mât'?ridl rRrwan-írT.í:

Eq'Jipa3iRr.t-"S r materiál p-irm^nonte

Modernização da Gestão Administrativa

Equipamer.tcs o ma! ri* l.i 1 pi.: m-iri-r;; «.•

Manutenção do Banco de Alimentos

Eqiiipai!sem.c'S •i

matéria! permaneni i-
Eq"jipamfira:os R

material permanerirp
Programa Criança Feliz

Equipamentos e material permanente

%

CIAuSUIA sexta - 00 PAGAMEtrrO:
4.! O p<i5an-?ntC' setá mediante EMP^HO. de acorda ccm as quantidades efetivamente
eii! [vtiii-.-:;, .if.c-s «i data do recebimento detinitivo do obietc, pela Comissão rlc
Becnimenrf,. -.eciiantr- apresentação rte Sota Fiscal, conferida e atestada. O pagamento
devera ser eletuado no prato máximo de 30 (".tmiai dia» apus a apresentação da Mota
Fisc.ll.

b.l' Os preces serAo íixes e irreavustáveis nos termos da leqialacãc em vigor, durante
a •/igênciú deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 41, paraqraíos ?° e í" d.»
bei 6.fi6õ/"3, de forma a ser mantido o Equilíbrio Econômico-Fiiianceito do Contrato.
fi.5 P.ira ele! i*.-acâ= dos uâgar.entos respectivos, deverão nor apresentados luntanente com
as Faiut is •; Kota» Fiscais, as Certiddea Kegativaa de debif CtJU tis líISS, CRF do FGTS
V cnm a F.ireivJa Municipal dc domicilio do proponente, rtevidaitiento atualizada;
<>.4 ? nat "umpii.tienlo do subitem anterior, implicara na siiatac.lo do pag.iraenco que so
s.?r.l pro'-..srii(lo .ipos a apresentação das reteriaas certidões, nau podendo sei coiuíideiailo
atl.iao de p.uMrrento.

CLãUSUlA 8BTIKA - DOS PRAZOS
7.1.0 prazo máximo para a execução do obieio desi.a ccmitaiacao e que admite prcircgaçao
nos iMMía p:i:vistoii na Ieni.sJai;ao vigente, e;'ia .iliriix.. indic.ido e acrâ considerado a
piiílii d.i .issiuatui.i do Contrate;
"".C.J: pfu:;- dv vinôncia do coiitiaio sera atò o axorcicio financeiro, a partir da data
U» in.i! u: 1 dc contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA LICITANTE
VENCEDORA:

Cai-.Ti a Secretaria Municipal de Assiecéncia Social da Prefeitura Municipal de
Santa Rita. PS:

a. l«'r:!i.iii tluiuni; a vigénviu dO Gontra*. .. iof. : vpi LUívntance.s/prepoai cs
•: .^rapregadOB da CONTrlATAriA ao tocai do cntrc-i,, dtis p:'.iriur os nas deper.dénci.i.s
<1.1 Secretaria Municipal da Aasistència Social da Prefeitura Municipal da Santa
Rita, PB, desde que devidamente idcncificodo;; e acempanhadcs por representante
ao t;[M;T?ATA::TE;

b. Pro:r.Jver o aconsarnameiito e a uscalit.ivlo iiuunno a.i entrcça dos ptoaucos, sob
ispuctos quantitatftc e qualitativo, ninotaiide em reiustro próprio as taltias

uvi i..*t ad.ís e comunicando a CONTRATADA a ocorrónci.i de qualquer futo que cxija
mvíiiUaa corretivas por parte desta;

c. ■loDunicrtt i licitante vencedora, qualquei i rieguleridadu no fornecimento dos
proitjtos e interromper iffiediõturtwnce o fornecimento, ae Ee: o caso;

d. Impedir que terceiros forneçam os ptuüuton objeto deste PtcgAo;
0. Pr«*Htar as informações e os csci,irecimenlos que venham a ser solicitados pela

Ct;N'l'KATADA;
í. Fia.j.iliiai e contraio na lorma disposta no artigo 47 da Lei 9.666/92;
q. Eleitia: ti pagamento a CONTRATADA eia ,iie 3i1 üriiital dias apos o atesto da Mola

Fiscal/ Fatura do Material e/oii serviços;
n. Atestar .» execução do ob-jeto desce Contrato, por meio do Setor competente;
1. Fornecer atcsrado de c.ipacidade técnica quando solicitado, desde que ãrer.diáau

j!. oiítiaaçOes contratuais.
S.lCabera e lintante vencedora:

a. Responder, em relaçAo aos seua empregados, por todas as
despesas decorrentes da entrega de produto e/ou serviços, tais come:
ai salArio.s; b! seguros de acidente; ci taxas, ii^ostos e
Contribuições; dl indcnizacõe.s; et vales-reieícâo; fl vales-
tiansporte: p 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 â boa ordem e as normas
disciplinares da Secretaria Munioipal de Asaiatâncla Social da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PB;

c. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso ia
dependências da Secretaria Municipal de Asaiat&ncia Sooisil da
Prefeitura Municipal da Santa Rita, PS;

d. Responder pelos danos causados diretamente a v ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a entrega do
produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acMnpanhamento pela Secretaria Municipal da
Assistência Social da Prefeitura Mmicipal da Santa Rita, P8;

e. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente
a bens de propriedade da Saexataria Municipal de Aasistêneia Social
da Prefeitura Municipal da santa Rita, PB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a entrega do produto;

f. Entregar os produtos do 10 (dez) dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato/empenho. O descumprimento
ao prazo citado sujeitará a empresa contratada á penalidade de
multa.

g. Encarcega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com
qualquer custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como
qualquer serviço relativo ao procedimento de entrega.

n. No ato da entrega do objeto, deverá ser apresentado documento
fiscal válido correspondente ao fornecimento,

i. Comunicar a Seczatarla Municipal da Assiatêneia Social da
Pzefgitura Municipal de Santa Rita, PB, por escrito, qualquer
anocnalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessário;

j. Justificar, no caso de descumprimento do prazo citado no
item anterior ou paralisação do fornecimento, por escrito, em ate
24 horas contadas da entrega frustcada;

k. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, se verificar
condiçdes que possam prejudicar a prestação ou a iminõncla de fatos
que possam interferir na perfeita execução deste contrato, bem como
atraso ou paralisação do fornecimento apresentando razfies
justificadoras, as quais serão objeto de análise, que poderão ser
ou não aceitas pelo Contratante;

1. Encontcar-se em dia com as obrigaçdes fiscais, em
conformidade com o previsto no procedimento licitatorio;

m. Hanter-se era compatibilidade com as obrigaçdes a serem
assumidas, alem de todas as condiçdes de habilitação e qualificação
exigidas neste Pregão, durante toda a execução do contrato;

n. Cmitíc 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 seca
advertida para o cumprimento imediato de suas obrigações, lhe sendo
concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando
a trcca dos produtos ou apresentando defesa nun prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, sob pena de aplicação da multa prevista neste
Editai e demais medidas que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA KOMA - OAS 0BRI6ACÕBS 8 RB3P<M8ABII.IDADB8

9.1. Contratante:

a. Prestar as informações e os esclereclraencos 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 6^ da Lei 6.666/93.

9.2.

a.

b.

d.

£.

9-

)i.

Contratada:

Cumprir codas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do ob]eto;
Executar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local especificado neste TR.
em acompanhado da respectiva nota fiscal constando deCalnadamentc as indicações
da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de garantia;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos bens, de acordo com os
artigos 12,13,18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n* 8.076, de 1990);
Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ãs suas expensas, no prazo máximo
de 16 dias, os bens que apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou
quaisquer irregularidades disccepances ás exigências do instrumento convocatório,
ainda que constatados após o recebimento e ou pagamento.
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;
Comunicar á Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução do objeto, os motivos que impossibilitem o ciunprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as



1  Oliriqac<3es assurudíi.-!, nem siibcont.ralai qualquer dus prcst.acílefl d que
obrigada, oxceto nns condições atitorizaclas no Teima de Peferínci.i:! ou inínuf^T'-

•  fontrato;

I. Resporisabilizar-so pela» despesas dos tributos, encargos tr.iiciUii
previdenciários, fiscais, coraorciais. taxas, fretes, soquroa. deslot.inietit
pessoal, prestação de goranlta c quaisquer outros que incidain ou venham a ini- , .
na execuç.lc do contrar.r,; ^Í'

). Knitit r;ctfl ciscai -.-orr-spcndente A Setie ou liiia; da empresa que apresentou j
documer.tdçao na iase de habi 11 taç,lu> enquadialido-se, c rgornsitmente. de*nlce, de»

preceitos leodis, normas <• e:jp"Ci licações Lí-cniras correspoiidifriteu;
k. Executai as oíiriijações asaumidas com oPservância .i melhoj lt''cr!rca viiieiite.
1. ft uaraiitiô do funrlonamentc e assistftr.cla tecnic,i sem quaisquer ftnus p.ir.i a

■loftiidtoistG, ernlobando a reparação das evcntu.iis vidos e falhas dos equipamentos
e a subsiiculcâc de peças e componentes originais que se aptesenteic defeituoso»,
incliiinco o fornecimento o substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO B RESCISÃO DO CONTRATO:
!n. ', .1 cmIi -, [ n't a se: ii im-ido pedció u'.': fi ;t,.-rrtdc nos ç.i.sos previstos no .jit. ü' e
C.i 1.1 ,-'í/"'!. iosdi' que ii.i in in'>'tesM> da SecrotariB Municipal de Assistâncxa
Social da Rcefertura Municipal do Santa Rita, PB. com -• .ipresentaçao das devidas

i t II-.,- ; V ir .laequati.ts .i "Mie rTçç.V.
da SeoEOtaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura

Municipal de Santa Rita, PS, ■ v.ilr.i inir-iai atuaiiiano do Contrato poderá aci
aumentado au suprimido ate .i limite de T.'i- ivinte c cinco por cento), contorne
disposto no Acliqc Sã. p-iiigraíor. 1" e da Lei

a. a licitancc venceritia ficu ■.ibrimida a aceitrit, unS mesr..)» conoiçOes, licitadas,
os icrèscimos ou supres-sOes que se íiierem necessários; e

O. Qenrcjm acréscimo ot: supressão poderá exceder o linitc estabelecido nesta
condição, exceto ns supressões resultantes de arordo entre a» partes.

lv.3 A iiie.xeçuç.âo total oii parcial do cciidratc enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos õrtiqo» V'.' ,i ÇJO da i.ei no B.fiCá/ll.

a. Os casos oe tescisAo roíitr.itu.ii seréo i iirmalrasisH' m<jiiv-nloa ims .luton ilo
processo, assvquráuo o ciintrad:torlo »■ a ampla delesa.

10. A [«svisao du çuntreto poderíi ser:
a. determinada pnr ato unilateral r; escrito da Socratarla Municipal da AaaisCência

Social da Prefaitura Municipal d« Santa Rita, PB, nos casos enumerado» nos
incises : a e XVir -ío urtino 0,1 laií mencionúd.l, not i f ic.mdo-se a
licitantB vencecora ccm i ántecerlénciu nini.iti de lii (cmcol diaa; ou

b. amii-avei, pt-r .KCtdo v:ir:e as partes, redu.tida a teimo uestf PteiiA", ursüv qui-
ha-a çcr.veni^ni-;.! p.ir.i i secratacia Municipal de Aasistência Social da
Prafaitura Municipal da Santa Rtta, PB; ou
ciji-çial, no» termis da r.ldçJo '.•■. ivr.tv pcs tineut a muieti.'».

!C'.: A leMisáii uiir.ir.;ntr.it;v.i ci. amiquve: seru pteceaidu d,.- dutdrirac.la escrita e
í-undanvnt.ada -j.i autort dado competente.

ClÁtIStnJl DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXSCUCÂO Z CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6. Os bens deverão ser cntreque.s em emb.ilaoem nrioindis na S»»cretaria oe

Assistência Sociul do HuiULipio de Saiile Kita, PB.
n. Fica assegutaclc a Societariu de ,'i5iiaténci,i So.ti.il do Município .-le ;>nti»d Rit.i,

i'b, ; nireito de rejeitar, no todo ou em. parte, os itens i-ntteuuet em flesucank
■rcm ns especiíicaçí.es exiqid.is no Edii.il, ficando a er.jM->!i.i tWTP.MADA obriq.ida
a subitituir o.'o;i rc-pnrar os itens irceijiilares nc rmto de ate Ju tluis .i font.ii
da sur. notific.içlo, que íic.iro ,i c.iico d-i BaczataEía Municipal do Aaolstãnela
Social da Pcefaitura Municipal de Santa Rita, PS.

c. A JüílTBATACA se obriga a reparar, vomnir, rfirove:. re.-onst. :ui: "ju nubst 11 u: r ,
2s suas expensas, as partes do material desta ccntratacSc. em que se eerificaiem
Vicies, defeitos, ou iii:;çt; eções resultantes dos mateiiais empieudduí ou da
ese-cucAo dos íornecine.ntj-':, na forma e.stabeiecida neste Termo de Reierénri,i.

d. As despesas de ítetc/emcalagem deverão estar inclusas no preço proposto, e em
hipctese alguma podcrãc. ser destacadas quando da emtas.lci da r.ota !i»ca!/fatura.

e. A empresa contratada devera iornecer os itens estritamente de .icoroo com as
especificações descritas neste Termo de Referência, bom como nos prato» e
qua.ntiiTitivos -lele est abei••cidos. respons-ibi 11 i.mdo-ne pela subst i luiçit dvii
mesm.rs na hipótese de estarem em deruacordc as referidas esperi f irações.
cem ermo riâc estiv-ji de nccidc com a amostra .tnreae-nt.ida e aprcvncia, sob pena
ce aplicaçáo ue -.aiivões .iit-n:iii si iat; v-iii.

f. Pre,*. .>í as i n £.".:m.jç.>es e ■: t esc I arer i.m.fntos que venh.ii" a ser soliciiudu pelo
■TC;rrP-i"AfiTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
15.1. A enecucflo do cs.ntiat,.o sera .'b^etv do ái:cmp.ir.h.jraentt>, cuntrnie. fisc.ilicaçUc, <•
avallflçVio por representante da Cont rat,into. rlesign.imos para ãestoi do presente contrato a
Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA. portadora do CPf 061 .3 6 i. O-l-t-OT, Diretora
Departamento de «ICEpias o AJmnx.ir;! •jdo, Slm.bnlü - iv, com iotaçAo tixoda na Secretaria
Municipal du As.m: síênria dc. Municipi.-J de Santa Bilj - OR.
12.0. C fiscal dr Contrato, o Sr FRANCISCO DE ASSIS FSRHEIA DA CUNHA, liortailoi d" CRF
046.<H0.''8'l-ãã, Coordenador .itirldico, com iotaçõo fixada na Secretaria Municipal de
Aasl-stôncia do Município de Santa Rita - Ríl. íormalmenie designado, e conprovadairicnie
haoilltado pata gerenciar o presente termo, aorü a responsável pelo fiel cumprimento daii
cláusulas contratuais, incluaive as purtinenio» aos encargos cuaq.lemenlarcs



J

CIAUSULA DECZKh TERCEIRA - OA GARANTIA DO OBJETO

Os olijtiv OfsLu i <1eveci5o ídifi-se acoopaiiliai cia rii>Co
í: t.r.i I/(nn.i-.i J í:mj: iit ii-.oc ivii par.i eíti; v-açt-s dü suj onttcga, bcra ccir.o tMir.f» úf
íj.Miint.i.i .i" f.if;r i'.-.içuci. A COÜTPATADA íe obcjua ã íotlWCvr «jarariliA
o"orl!d «•■ ! ,11): ícaçío d" "ofio o oaterial çntcjguc e substituir, cw 'ir*- ■)('
ttr;!iTa' -li.»:; df:;is u ri.-t ;! loacâo, Cj r.ar.^jiial que apresc!it.\c

CIÁUStnJV DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:
;V': f•vrr.et-o !ot«'s .'roíir .Kl quo ilftscuapriten; tota". ok pót k-ialrw^nt*.* os i .n os

.-oiri o Socrotarin Municipal de Aaaistineia Soexai da Pzefoltura Municipal de
Santa Rita, PB, s I i .:i tnti! quií vOm-Jtsni atos vioautiir ,» itustr.if <:ü ttjui.ivos J.i

;. . • .o.òc, siiio-;. iipl ic.ni.i:;. pcii.ii laades cabíveis íunaâ.-ne;it£cí-ss na I.ci e.ã66/93 e na i.oi
: : jr- sc.-nitutfs ;i.in,-6cu!

: - AciveitC-iicirtí II - Multa;
•iiK.j • itti-s decinos por cer.to) pot dia, ate o tcigesimo oj>i dc

atraso, so6re o valor do ícrneciffiento
vu sctvico r.ac. realitado. ou sobre a etapa do croncgrama ílaico do

nAc. r-.ütpritlp;
ft ) K' • 'dei po: cento) sobre o valor totai ou parcial da obrigação
fiA.-/ .•iiwpiuia, roír o conseqüente fiir.relaaento da not.a cie empenho ou
aocuir.er.t v vqui valente.

li ; • Suspenn.lr. Venptitarto as participação er iicitacúo e impedim-ntci de
cotriiaia! cum a AtimtiusttacSo. por prazo nâo superior a I3< ídoia) anos;
XV - I>ijc) ar ucAC) de Inidciieiaiide para licitar ou cantiatat tom a AdiniiiiNt. i .ícAo
Piiblita, fiigurini" fierdurareiti os roocivos detornunBníes da puni.çAO ou are que
S'i)a ptomovid.i rt i»aliilitacâú periir.tu ,i ptdpria 'lutoridade que áplicou i>
penalidade, que nera coricedida sempre ovie o contratado rcssatcit a
Aomieii ri t jp.lo pelos preiuitos resultante» e depois de decorrido o prato da
raiiCAc. apliiMdj tom base no inciso ar.tericr.

5 i " 'j vdloi dá iBulia aplicada, nos lermos do inciso 11, serA ciesconi.xicj
do v.iioi d., garantia prestada, retido dos pagamentos davidon pela
Admiiu st r.ivAc ou cobradc judicialmente, aendo coritgitía
ironet.ariameiice, de conídtmid.ide com a varucJo do iPCA, a parti; do
termo inici.il, are .i dota do efetivo recolluaento.
íi Z" A pena de multa podezA ser aplicada cumiilotivamunte com as demnis
sançOes rest ritivar, de direitos penaildâdes cabíveis iundamcntadas na
L.M fl .dr.A/gt ... na I.ei 10.520/07:.
Ç  1''. A contagem rto período de atr.iHO na execuç.lo doa ajustes oer.l
tea! i .-..ictri a partir do pritneiro dia útii subsequente ao do encerramento
do prato osl.ibelecidn para o tnimpi imentc da obi.gaoèo.
S 4" a suspen.sâo temporArla impedirá ■> f-iniecedor de licitar e
contratai com. -i Adr.inistraçAo RUblica pelos seguintes praros:

'-C seis meses, nos ca..ins de:
d'aplicação oe duas penas de .lavertAr.cia, no pt.iro de
;2 aore; mesc-s. sen que o íorncceaor/coniratado tcntia
adctadc as meCidaa corretivas -.c prai'.- determinado pela
Administração;
biaireracAc as qu.antidads ou qualidade da meicadoriu

larnecida;
II - 12 idore" meses, nos casos de:
aí retardamento imotivaüo da cxecucAci do obra, ae serviço, de
suas parcelas ou do fcrnccimonto de bens.
III - J.l Iviiit.e e quair.-i: me.s<-s. .nor. casciS dc:

a. .^ntregar como verctüvk.i ia, mercadoria liilsi tícad.i;
adulterada, detericirada o.; danificada;
ü) paralisação de serviço, di; cUra ou de foinv.imenlc!
d« íiens som ju.sta tiindaraentáçAa e previa r.-iiiiuni racAc à
Admini stiucAo;
c) praticar act ilícito visando « frustrai os objetivos
de licitação no âmbito da Actolnistracâo Publica
Municipal, cu
di sofrer condenação aeíinitiva por piatic.ir, )>ot meio
doloso, fraude fiscal no recolhimentc dc qualquoi
tributo.

►, üoi.i dcrlurjoo inidftnso, sic.mdc- iirpedidt. de licitar v .:»n;raiar
cc.m .1 AtlmvnisrraçAo Pública, por tempo indotcnninatlo, o tornecedor
qui-i

I- n.lo tcgiU-oiirai a inadimplArci.i contrJtuAl nos prar.js
t;ottpi.iiatlos nos incisos do paragiafo .init-rior, ou
II- dtenonatcar nâo possuir icloneidaiie pata contratar com .i
.idminiv.tração publica, om virtude de ato ilícito ptaticddo.

k >i" [Ia mo.l.il Idade pregão, ao fornec.jdor que, convocado deiitr.i do pr.i.-..)
«c validade de sua proposta, nao celebrar o contrato, deiK.t.-
entrega: ou apresencsr .iocumencacâc. fslsa exigida para c cert-tmc.
ensel.ir o rvt.irüameTito da exee.içào do seu obietn, comporcor-oc Of modo
itu.lAner. c;i .:om«ter £râ'ude íiScal. lera aplicada penaUd-ide de
impedimento d-.- licitar e ccntcatat o.om c Município pT utAi-, :Uo
siípciiot a o5 .cincoi anos. sendo descredenciadc dc ãlstem.i dc Cadastr"
de F<:;neceaoio9, sem prejuízo das mulcàs provi-itas cm edital •: no



contrato e das cominacôes icddis, apUcadaü o dosadtis
natutezâ e a gravidade d.r falta romotida.

H.2 A apl 1 Tr.iç.fc doa aançôcs aüauni at rjt i vas fiona) id.idos lundatntinlad.is na I.oi 8.1
e na Lei U'.'il'ü/02. »ao de competíncia do ordenarior de denpeaa desta Secret .icia.
11.3 A aiifJiiflflde qiiK aplloac as nançdes e pwnuLidadefl eablve 1», tiitldameiit.iidas n.i
8.ÓCÓ/53 e na Lei 10.57.0/02, fleteminarâ a publicacâd do extrato <1« sua d'---i;>ao
Semanário (ifluial. o gual devarA conter:

!  - nome ou rasOo social do íornecedot e número de inscrição no c.idastie
llrtC-ional de Pessoas JiulrticdS -

(ItlP.J ou no CaaáSLrci de Pesr-oa.s Flsic-is - CPF;

li - nome e CPF de todos os sóciosr

1:: - sançao aplicada, com os respectivos pratos de impedimento; IV - 6rg3ci
ou entidade e autoridade que aplicou a sanção;
V - numero do processo; e VI - data da publicação.

11.a Alem -.ias penalidades citadas, -i llclLunte vencedora tio.ita sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua insctvçAO no cadastre do Registro de rornecedore» - CRP d.i
PreíGitiira Municipal de Santa R:ta, PB c, no quo rouDor, as demais penalidades
reíerida;. in Capítulo ÍV da Lei r". B.ufiC'/8J.
11.5 Carair-e; I .-.-ar-se-á forma! reciis.i á conr tat-içao, podeiulu a Secrstaxxa Municipal
«!• Assistência Social da Prefeitura Municipal de Santa Bit». PB. a seu exeiusivi.
Juite, convucar os 1 icitantas remanescanceo, r.a ordem de ciasslíicacAu, çar.i -pH-
manifestem ;r."'are5se ns contratacAo, em iguil prato, •• aie.ndida?' todas as i-'.)ndi';S"'*
ed:tali.-;a> para fornecimentc cln itijelo licitadc c-u entáo i-anceiar o lote .is soguint
.nipoiesev :

c- Aj.cü decorridos üf; ;cinci.a dius da convocaç.U. ii.i Secretaria Municipal de
Assiatêneia Social da Prefeitura Municipal de Santa Rita. PB sem qtio a iicttante
voncoílota tontia retirado o .inr.inado o iristriimento cont intiiai.

gi Apòa decorridos 05 'cinruí dias tia assinatura do contrato, sem que tenha
:nii'iatic a e.xecuçao dos serviços ou íornocimento doa bens, objeto deaia
iicitdçao, no caao ae ter sido solicitadai sem justificativa de atraso ou com
Tus':11 ícativa de atraso n4o -iceita.

il,é Alem das penalidades cíveis elancadas nos subitens .intetlutes, «i Lei n*. 9.óft6/i3
prevê aindü punicdes na esfera criminal, senio vejamos:

Art. 95 - Impedir, perturbar ou fraudar a teaii.iacAo de qualquer ato de
precedirsento licit.itocio; Pena - detenção, de Oé fseis) meses a 02
(dois) anos. e muita.

Art. "Jí - Fraudar, em prcniiro da Fanenda Publica. iicitacAo instaurada para
aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato Cela decorrente!

I- elevandc atbitratlaniente preços;
II- vendendo, como vordaclelta ou perfeita, mvicadoria faisUicada uu
deteriorada; lil - '."ncreoandíj uma mercadoria por outra;

IV - alterando oubst.Aiicia, qualidade ou quantidade da mercadoria
tcrnecina,"

V - tornando, p;;: qualquet mujJo, injustaneiif:'. mais onerosa a proposta
■5u a a.xecuçâo do contrato: Pe.na - detenção, de 03 (tiês! a Oô tseisi
anos. e multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO TORO:
Vara fiiri.T.it at questOes decorrente.s deste contrato, as parte» vlegem o Foro da Comarca
oe Santa Sita.

E. per estales, de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duasi vias. c qual
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Santa Rita - PB. 26 de Agosto de 202O

PELO COUTBATAÜTE

TESTEMUNHAS

CXMCEICAO AMAbXAfOA SILVA PEREIRA

i'ELt couti';.:.'.:

VIA LUMEN-S ÁUDIO. VÍDEO E
INFORMÁTICA LTDA

i/iAi i iiariLir Assinado de formaVIA LUMEN S jjigUai porviA LUMEN
ÁUDIO VÍDEO Es ÁUDIO vídeo E
IISIFORMATICAIINI-UnlVlM I ILM lTDA:O833S44800O17
LTDA:0833544 8
Dnnni70 Dados; 2020.08.3180001 78 13:19:14 -03'00'


