ESTADO DA PARAÍBA

FREFEITORA tTOHICIPAL DE SANTA RITA

ccaassÃo permanente de licitação
CONTRATO M"; 233/2020

PREGÃO ELETRÔNICO H° 009/2020
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCZAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA S LEDDMARE COMERCIO DE

CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIHIMADO NESTE INSTRUMENTO
NA FORMA ABAIXO:

O Município de Santa Rita, pez intersédie da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCZAL, atzavéa
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ente de Direito Público Intomo, sediado à Rua

Frederico Ozanan, a" 44, Centro, CEP: 58.300-220, Santa Rita, Estado da Paraíba, inscrito no
Cadastre Geral do Contribuinte do Kinistórie da Fazenda sob o n" 08.899.269/0001-10, neste ato

representado pela Ilustrisslaia Secretária Municipal da Assistáncla Social, a Sra. COHCEICÃO
AMÁLIA DA SILVA PEREIRA, inscrita no CPF/HF sob o tt" CPF: 022.560.034-00, doravante sisplesBente
CONTRATANTE, e dO OUtro ladO LEDDKARE CCHERCIO DE CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, CHPJ n°
35.686.533/0001-53,situado na Rua Q QI 31 BLOCO A SALA 107, a/n - GUARA II - BRASILZA/OF - CEP
71.065-311, doravante aiaplosmanto CONTRATADO, deeidiraai as partas contratantes assinar o
presente contrato, o qual aa regerá pelas cláusulas e condlcúea seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA • DOS FUNDAMENTOS DO CCRITRATO:

1.1 Este contrato decorra da licitação modalidade Pregão Eletrônico

009/2020, processada

nos temos da Lei Federal n" 10.520, de 17 da Julho da 2002 e subsidlaEianente a Lei

Federal n* 8.666, de 21 da junho da 1993; Lei Coaplemantar n" 123, de 14 de Deseabro do
2006; Decreto Federal n' 3.555, de 08 de Agosto da 2000; Decreto Fadatal n* 7.892, da 23

de janeiro de 2013; Lei Cozplettsntax 147/2014; Decreto Federal n 8.536 de 06 de outubro
de 2015; Decreto n* 9.488 de 31 de agosto de 2018; Daoreto Federal n' 10.024 de 20 da

setembro de 2019, e legislação pertinente, conaidarades as alterações poataziosas das
referidas normas.

CLÃUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CTOITRAXO:

2.1 O presente contrate tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSmos DE INFORMÁTICA,
VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCZAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, FB.

2.1.0 fornecimento deverá obedecer xigorosaaente ás condições expressas nesta instrumento,
proposta i^resontada, Progãe Eletrônico n" 009/2020 e instruções do Contratante, documentos

esses que ficas fazendo partee integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÃDSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de RS 3.485,00 (TRÊS MU,
QUATROCENTOS E OITENTA Z CINCO REAIS).
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CLÁUSULA QUARTA - DO RBAJUSTAMENTO:

4.1 Os preços contratados são fixos pele período de um ano, exceto para os oasoa previstas
no Art. 65, S§ 5' a 6°, da Lei 8.666/93.

4.2 Ocorrendo o desequilíbrio econõmleo-financeiro do contrato, poderá ser raetebeleoida a
relação que as partes pactuaram Inioialmente, nos temos do Art. 65, Inciso II, Alinsa d, da
Lei 8.666/93, mediante co^rovação documental e requerimento expresso do Contratado.
CLÃUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
S.l As despesas correrão por conta da seguinte dotação, eonatante do orçamento vigente:
ELEMENTOS DE DESPESAS / APLICAÇÃO /FONTE
02.111

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS

06.122.2605.2072 Manutenção das Atividades do Fundo Hjnieipal da AseistÕnoie Soeiel
4490.52.00.001 Equipamentos a material permanente

08.244.1703.2074 Manutenção e isplamantação do Programa Bolse Família - EBF Cod. Único
4490S2 - 001 Equlpaisantos e material permanente
4490S2 - 311 Equipamentos e material pemananta

08.244.1703.2075 Manutenção de Programa de Atenção Integral a Família - PAZF
4490S2 — 001
4490S2 - 311
08.244.1707.2076
449052 - 001

Squipamantes
Equipamentos
Manutenção e
Equipamantea

a material permanente
a material permanente
liq>lanentação das Ações do Acolhimento - Casa da Passagem
a material permanente

449052 - 311 Equipamentos a material permanente

08.244.1707.2077 Manutenção e iBplementação das Ações do Acolhimento ZnetitucionelRsaldãnoia Inclusive

449052 - 001 Equipamentos a material pearanente
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449052 - 311 Bquipasantos a sataxial pazoanonta
SEXIA. - DO PASAH&mO:

O pagaioanto 8ar& aadionta SKFZHBO, da acordo eoa aa quantidades afiativaiaanta antzaguas,

8 a ^ta do zocabinonto definitivo de objoto, pala Coaisafto da Rocoblaanto, aadianta
esantação da Hota Fiseol, eanfasida a atestada. O pagaaanto davará ser efetuado no praro
de 30 (trinta) dias após a aprasentaç&o da Meta íiseal.

Oe preços serão fixos a irzoajust&veis noa temos da laglslaçSo ea vigor, durante a
vigência deste contrato, salvo os casos previstos no Art. 65, parágrafos 5° e 6* da Lei
6.666/93, de fonas a soe aantido o Bquilibrio EconABieo-Finanealre do Contrato.
6.3 Para efetivação dos pagaaantos respectivos, deverAo ser apreoontados Juntaaante com as
Faturas o Hotas Fiscais, as Cartiddes Negativas de dábito CHD do INSS, CRF do FGTS a com a

Faronda Hunicipsl do doaiicilio do proponanto, devidamente atualizada:

6.4 O não cui^rimanto do subitem anterior, irplicará na sustação do pagamento que só será
processado após a apresentação das referidas eertidóos, não podando ssr considerado atraso
de pagamento.

CIÁUSUIA SÉTIMA - DOS PRAZOS B LOCAL DB EHTRZCA:

a. O objeto doata licitação davará ser entregue na totalidade, mediante a expedição da
solicitação de fornecimento pelo Setor Cospetente, a qual deverá ser atendida no prazo
05 (cinco) diaa a contar da data do rocebimento da respectiva solicitação.
b. As entregas do objeto desta licitação deverão ser readizadas na Secretaria Municipal de
Assistência Social e Seorataria Minicipal de Saúda do Município de Santa Rita, PB,
localizadas na Rua Fzedaxlco Ozanan, n° 44, Centro o Avenida Tlávio Ribeiro Coutinho
S/H, Centro, Santa Rita/PB, xeopectivamente, no nunioiple de Santa Rita, PB, do acordo
com a solicitação de fornecimento.

o. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, csxregamante, descarregamonto, encargos
trabalhistas e ptevideneiários e outros custos dacorrontes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exoluaiva da contratada,
d. O prazo da vigáncia do presente contrato serã determinado: atá o final do exercício
financeiro de 2020, considerado da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA COITRATANTE B DA LICITAHTB VENCEDORA:

S.l Caberã aos órgãos damandantes desta licitação:

a. Permitir durante a vigência do Contrato, o acesso dos copzessntaates/prspostos e
e^^regados da COHTRAüiada ao local da entrega dos produtos nas dopendãnciaa dos órgãos
demandantes dasta licitação, desde que devidsnanta identificados o aco^>anhBdos por
r^rasentente do CONTRATANTE:

b. Promover o acospanhamento e a fiscalização quando da entrega dos produtos, sob os
aspectos quantitativo a qualitativo, anotando em registro próprio aa fadhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA a oeorrênoia do qualquer fato que exija medidas
corretivas por parte desta:

0. Comunicar ã licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos o interrogar imediatamente o famaeimento, se for e caso:
d. I^edir que terceiros fomeçam os produtos objoto deste Pregão;
e. Prestar as informações a os esclarecimentos que venham a ser aolicitadoa pela
CCHTRAXADA;

£. Fiscalizar o contrato na forma disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93;

g. Bfstuar o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após o atesto da Hota
Fiscal/ Fatura do Material e/ou eervices;

h. Atestar a execução do objeto deste Contrato, por maio do Setor Competente;
1. Fornecer atestado da e^Mcidada téoiica quando aolicitado, deada que atendidas as
obrigações contratuais.
B.2 Csbará à licitante vencedora:

a. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas
dacorrontes ds entrega de produto e/ou serviços, tais como: a) salários:
b) seguros da ecidante; c) taxas, impostos e ooatribulçòas: d)
indanizaçõea; e) vales-refeição: f) valos-transporto; e g) outras quo por
ventura venham a ser criadas e exlgidaa polo Governo;

b.

Manter, ainda, os seus esfregados identificados por craAá, quando em

trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles qus soja
considerado inconveniente á boa ordam a ás normas disciplinares dos órgãos
>ln.»a,s.<an»-an dogta licitaÇãO:

e.

da controle e

acesse às

dfendânciaa das órgãos demandantes desta licitação;
di Responder pelos danes causados dirotamante a v ou a

Respeitar as

normas e

procedlmantos

terceiros,

dacorrontes da sua culpa eu dele, durante a entrega do produto, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidada a fiscalização ou o

aeeapanhamanto polos órgãos demandantes dasta licitação;
e. Responder, ainda, por quaisquer danes causados dirotaaonte a bens do
propriedade dos órgãos demandantes desta licitação, quando esses tenham
sido ocasionados por seus eifregados durante a entrega do produto;
f. Entregar os produtos
de 10 (dez) dias, contados a partir da data

de assinatura do eontrato/efenho. O deacumprimento ao prazo citado
sujeitará a ezpresa contratada á penalidade da multa.
g. Bnearrega-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer

custo advindo do transporte, carga, descarga, bem como qualquer serviço
relativo ao procodlmonto ds entrega.

h. NO ate da entrega do objeto, doverá ser apresentado documento fiscal
válido correspondente so fornecimento.
i. Comunicar aos órgãos demandantes deste licitação, por escrito, qualquer
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anotaalidada de caráter urgente e praataz os eselazeclBsntos
naceasárlo;

Justificar, no caso de descu^rimento do ptaao citado ao i
ou paralisação do fomecinanto, por escrito, ea atá 24 bor

«irtMM

da entrega frustrada;
k. CoBunicar ao COHTRATANTE, por aserito, se verificar com

possaa prejudicar a prestação ou a ininância da fatos
interferir na perfeita execução deste contrato, boa como

paralisação do fomeciaento apresentando rasSes justificadoras
serão objeta da análise, que podarão sar ou não aceitas pelo Contratante;
1. Bneentrar-se ea dia eoa as obrigações fiscais, ea conforaidade com o
previsto no procediimnto licitatório;

a. Montet-oe ea çwyan ^^,<8^^ cos as obrigações a eerea asauaidas, aláa
de fnAaa »« condições de habilitação e qualificação exigidas nasto Pregão,
durante toda a execução do contrato;

n. Emitir a nota fisc&l, constando na aasaa a infomação sobre os recursos
utilizados para custeio desta contrato;

o.

Trazer ao setor da Biçenho as Motas Fiscais acoiqianhadaa daa

respectivas certidões da natureza fiscal;

p. Se os produtos entregues forem recusados, a enpresa sarã advertida para
o eu^rimanto imediato da suae obrigações, lhe sendo concedido O prezo
de 24 (vinte « quetro) horas, efetivando a troca doe produtos ou

apresentando defesa nua prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena do
aplicação da aulta prevista neste Edital e daaaia aodldaa que se flzeroa
necosaáxiaa.

CLÁUSUZA NOMh - DAS OâRZCAÇÕES E RESPOHSABILIOADBS
9.1. Contratanto:

a. Prestar as informações e os esolareciBsntos que venhaa a ser solicitadas pela
COHTRATADA;

b. Pagar no prazo contratado, a lq>ortãncia cerrespondante ao fomaeisanto do objeto;
C. Fiaoalizar o oontrato na foroa disposta no artigo 67 da Lei 6.666/93.
9.2. Contratada:

a. CuBprir todaa as obrigações, assualndo coao exclusivasante seus os riscos e as despesas
dacorrentss da boa e perfeita execução do objeto;

b. Executar o objato ea perfeitas condições, no prazo a local especificado neota TR, ea
acoq>snhado da respectiva nota fiscal constando detalhadaaante aa indicações da aarca,
fabricante, tipo, proeedSneia e prazo de garantia;

c. Rosponsabllizar-se peloa vicios e danos derarrontas dos bens, de acordo coa os artigos
12,13,18 o 26, do Código do Defesa do Consumidor (Lei n* 8.076, da 1990);

d. Substituir, reparar, corrigir, ou reconstituir, ás auas axpanaas, no prazo máviauí da
IS dias, os bans que apresentaram alterações, dsterioraçõas, Isperfeições ou quaisquer
irregularidades dlscrepantas ãs exigências do instruianto convocatório, ainda quo
constatados após o recebioanto e ou pagamento.

e. Atender prontamente a quaisquer exigências da Adainistração, inerentes eo objeto da
presente licitação;

£. Cosunieor à Administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedo a data

da execução do objeto, oa motivos qua l^osslbilltea o euzpriaanto do prazo previsto,
cea a devida eoaprovação:

g. Hanter, dxurante toda a execução do contrato, ea cospatibilldade coa as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na llcitação;
h. Hão transferir a tareelroa, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
aeauBtdaa, nara eubeontratar qualquer daa prestações a quo oatã obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Temo de Ileferâneias ou minuta de contrato;

1. Responsabilizar-ee palas deapesas doe tributos, encargos trabalhistas, previdoneiãrlos,
fiscais, coMrcials, taxas, fretes, seguros, deslocamento da pessoal, prestação de
garantia o quaisquer outras qua incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
j. Boitir Mota Fiscal cerrespondante à seda eu filial da esprasa que apresentou a
deeuaontacãe na fasa de habilitação; enquadrando-se, rlgorosaaante, dantro dos
preceitos legais, normas a especificações têcsilcas correspondentes:
k. Executar as obrigações assumidas coa observância à aalhor técnica vigente.

1. A garantia da funcionaaento e assistência técnica sem quaisquer ônus pare a Contratante,

englobando a reparação das eventuais vicios e falhas dos equipaaantos a a substituição
da peças e cozponentes originais qua sa ««rasentea defaituosos. incluindo o fornecimento
e substituição.

cLáireuxA DGCZKA - DA alteracAo s asscibAo DO COHTIWrO:

10.1 o contrate a ser firmado podará sar alterado nos oasos previstos ao art. S7 e 6S da
Loi 8.666/93, doada quo haja Intoresse dos órgãoa demandantes desta licitação, coa a
apresentação das davldas juatificativas adequadas a esta Pregão.

10.2 Me interaaae órgãos doswndantos dosta licitação, o valor inicial atualizado do Contrato
podorá ser auaantado ou suprimido até o lizd.te do 25% (vinto o cinco por cento), conforme
disposto no Artigo 65, parágrafos 1* e 2°, da Lei n*. 6.666/93.

a. a llcitonto vencedora fica obrigada a aceitar, nas messas condições licitadas, os
aeréaelatos ou suproseõoa que aa fizerem nacassáries: e

b. nenhum acróscimo ou supressão poderá exceder o limito estebelocido nesta condição,
exceto aa ouprossõos resultantes do acordo entre as partas.

10.3 A Inexeeuçflo total eu pardal do contrato enseja a sua resdsão, conforme disposto
nos artigos 77 a 60 da Loi no 8.666/93.
a. Os casea do roods&o contratual sezão feraalmonto Botivadea nos autos do precosso,

assogurado o contraditório a a o^la defesa.
10.4 A rescisão do oontrato podará sar:
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a. datarminada poc ato imilatacal a «sento dos ózgãoa demandantos dasta licitação, nos
casos enuieeitadOB noa incisos I a XII e xvii do artigo 76 da Loi BMncionada,
notiCicando-se a licitante vencadoca co& a antacadância miniaa da 05 (cinco) dias;
eu

b. aaigával, por acordo entre as partes, reduzida a terão nesta Pregão, dasda que haja
conveniência para os órgãos demandantes desta licitação: eu
c. judicial, nos tersoa da legislação vigente pertinente a matéria.
10.S A rescisão administrativa ou amlgévol será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

Aos fornecedores/contratadoa que descua^rirem total ou parcialmente oe contratos celebrados com
08 Órgãos demandantes desta licitacfio, o aos llcltantes que cometam atoa visando a frustrar os

objativoo da licitação, serão aplicadas, ponalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e
na Lei 10.520/02, as seguintes aançòes;
I - Advertência; II - Multa;

a)0,3 % (três décimas por cento) por dia, até o trigésimo dia de atrase,
sobra o valor do fornecimento

ou serviço não realizado, ou eobre a etapa do cronogrema físico de obras
não cumprido;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não
cu^rida, com o eons(K]u«nta cancelamento da nota de eag>enho ou documento
equivalente.

III - Suspensão Temporária de participação em licitação a iByodiinent» de contratar
cca a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de Inidonoidada para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida seiqara que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois do decorrido o prazo da sanção aplicada com baso no inciso
anterior.

5 1° O valor da multa aplicada, nos tarsos do inciso II, será descontado do

valor da garantia prostada, rotido dos pagamentos devidos pala Administração
ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monatariamente, do conformidade
com a variação do IPCA, a partir do temo inicial, até a data do efetivo
recolhimento.

§ 2° A pena de multa podará ser aplicada ciuBulativomonto com as demais
sanções restritivas de direitos penalidades cabíveis fundamentadas na Lei
8.666/93 o na Loi 10.520/02.
§ 3°. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada
a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do eneotramento do prazo
estabelecido para o cus^rlmento da obrigação.

§ 4° A suspensão teaporário impedirá o fornecedor da licitar e contratar com
a Administração Pública pelos seguintes prazos:
I- 06 (sois) meses, nos casos da:

a) aplicação do duas penas da advertência, no prazo de 12
(doze) aaaes, sem que o fornecedor/contratado tenha adotado
as

medidas

corretivas

no

prazo

datecainade

pela

Adiunistração;

b)alteração

da

quantidade

eu

qualidade

da

mercadoria

fornecida;
II- 12 (doze) mesas, nos casos de:

a) retardamento laiotivado da execução de obra, da serviço, da suas
parcelas ou do fornecimento da bens.
III - 24 (vinte o quatro) meses, nos casoa de:

a) ontEogar

como

verdadeira,

mercadoria

falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

b) pnrolisaçáo de serviço, de obra ou do fornecimento da bens
sem 3U8ta fundamentação e prévia comunicação á Administração;
c) praticar ato ilícito visando a frustrar os objetives 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 inidóneo, ficando impedido da licitar e contratar com a
Administração Pública, por tempo indeterminado, o fornecedor que:

I - não regularizar a Inadu^lência contratual nos prazos estipulados
nos incises do parágrafo anterior, ou
II- demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração Pública, em virtude do ato ilícito praticado.
§ 6° Na modalidade pregão, ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de
validade do sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou

apresentar documentação falsa exigida pare o certame, ensebar o retardamento
da execução do ueu objeto, comportar-se de modo inidõnoo ou coBWtar fraude

fiscal, sorá aplicada penalidade de iopedimento de licitar o contratar com
o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos, sendo doscredenclado
do Sistema do Codastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas
em edital o no contrato e dos cominações legais, aplicadas o dosadas segundo
a natureza o a gravidade da falta cometida.
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11.2 A aplicação das sanções administrativas penalidades fundamentadas na Lei 6.666/93 e na
Lei 10.520/02. são de competência do ordenadoc de despesa desta Secretaria.
11.3 A autoridade que aplicar as sanções e penalidades cabíveis, fundaaentadaa na Lei
6.666/93 e na Lei 10.520/02, dotominará a publicação do extrato da sua decisão no Semanário
Oficial, o qual deverá conter:
I - nome ou razão social do fornecedor e número da inscrição no Cadastro
da Pessoas Jurídicas CHFJ eu no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF;
IX - nome e CPF de todos os sócios:

III - sanção aplicada, com os respectivos prazos ds impedimento; IV - ò
entidade e autoridade quo aplicou a sanção;
V - número do processo; o VI - data da publicação,
11.4

Além das

penalidades citadas, a

licitante

vencedora

ficará

sujeita,

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Registro de Fornecedores - CRF da
Municipal de Santa Rita, PB a, no quo couber, às demais penalidades referidas no Capitu
IV da Lei n°. 6.666/93.

11.5 Caracterizar-se-á formal recusa ã contratação, podando os órgãos demandantes desta
licitação, a seu exclusivo Juízo, convocar os licitantas remanescentes, na ordem de
classificação, para que manifestam interesse na contratação, em igual prazo, e atendidas
todas ao condições aditalicias para fornecimento de objeto licitado ou então oaneelar o
loto as seguintes hipóteses;
c) Após decorridos 05 (cinco) dias da convocação dos órgãos demandantes desta
licitação sem que a licitante vencedora tenha retirado e assinado o instrumento
contratual.

d) Após decorridos 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, som que tenha iniciado
a execução dos serviços ou fornecimento dos bens, objeto desta licitação, no caso de
ter sido solicitada, sem justificativa do atraso ou com justificativa de atraso não
aceita.

11.6 Além das penalidades cíveis elencadas nos subitena anteriores, a Lei n°. 6.666/93
prevê ainda punições na esfera criminal, senão vejaaios:
Art. 93 - l^edir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do

procedimento licitatório: Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois)
anos, a multa.

Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para
aquisição ou venda do bons ou mercadorias, ou contrato dela decorrente;
I- elevando arbitrariamente os preçoa;

II -

vendendo, como

verdadeira

ou

perfeita,

mercadoria falsificada ou

deteriorada; Ilt - entregando uma mercadoria por outra;

TV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fomecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a
execução de contrato: Pena • detenção, de 03 (três) a 06 (seis) anos, e

CLMJSULA OÈCIMA SESDKDA - DA FISCALIZARÃO B CESTÃO DO CONTRATO
12.IA execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiacalização 6
avaliação por representante da Contratante, designamos para (Aestor do presente contrato
a Sra. NICOLE DE ARRUDA FALCÃO TEIXEIRA, portadora do CPF 061.361.044-07. Diretora
Departamento de Ca:^ras o Almoxarifado, com lotação fixada na Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município de Santa Rita - PB.
12.20 fiscal do Contrato, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA CUNHA, portador do CPF
046.240.764-54, Coordenador Jurídico, com lotação fixada na Socretacia >hiniclpal de
Assistência

Social

de

Hunicipio

de

Santa

Rita

-

PB,

formalmente

designado,

e

coi^revadasunte habilitado para gerenciar o presente termo, será o responsável pelo
fiel cuiçcimanto das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO;
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foco da Comarca de Santa
Rita. B, por estarem da pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual
vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Santa Rita • PB. 15 de Setombro de 2020
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